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Revlon
fecha duas
fábricas e
demite 250
B e l ez a
Adriana Meyge
De São Paulo

A companhia americana de
cosméticos Revlon anunciou on-
tem que vai demitir 250 funcio-
nários no mundo, cerca de 5% de
seu quadro total. Os cortes são re-
sultado de uma reestruturação
que inclui o fechamento de duas
fábricas, a diminuição da estrutu-
ra da empresa na França e na Itá-
lia e a reorganização de suas ope-
rações na América Latina. Com as
medidas, a empresa visa aumen-
tar sua eficiência operacional e
reduzir custos em aproximada-
mente US$ 10 milhões ao ano.

A companhia calcula que as des-
pesas de reestruturação fiquem
em torno de US$ 25 milhões, sen-
do US$ 19 milhões de custos rela-
cionados a funcionários.

A Revlon vai encerrar as ativida-
des de uma fábrica própria na
França e de uma unidade fabril
alugada em Maryland, nos Estados
Unidos, transferindo a produção
desses locais para outras fábricas
da companhia ou para terceiros.

“Nos últimos três anos, nós
executamos com sucesso nossa
estratégia e estamos cumprindo
nosso compromisso estratégico
de crescimento rentável do nos-
so negócio. Essas ações vão per-
mitir que a gente continue a in-
vestir na execução da nossa es-
tratégia e, ao mesmo tempo,
manter margens altamente
competitivas”, disse o presidente
da Revlon, Alan Ennis, em comu-
nicado ao mercado.

A companhia decidiu consoli-
dar a América Latina na mesma
região que o Canadá. A América
Latina e o Canadá são as menores
entre as cinco áreas definidas pe-
la Revlon. Juntas, elas represen-
tam 15% das vendas líquidas.

As vendas líquidas da Revlon so-
maram US$ 1,4 bilhão em 2011,
um aumento de 4,5% em relação
ao ano anterior. O lucro líquido da
companhia caiu mais de 80% no
período, passando de US$ 327 mi-
lhões para US$ 53 milhões.

No segundo semestre, as ven-
das líquidas da Revlon aumenta-
ram apenas 2% no mundo, para
US$ 357 milhões, na comparação
com o mesmo período de 2011.

Na América Latina, as vendas
cresceram 23%, impulsionadas
pelas maquiagens das marcas
Revlon e Almay e pelas tinturas
de cabelo Revlon ColorSilk.

Os Estados Unidos, responsá-
veis por mais da metade das ven-
das da multinacional, registra-
ram aumento de 4,6%. O resulta-
do fraco foi influenciado por
queda nas vendas nas regiões
Ásia Pacífico e, principalmente,
Europa, Oriente Médio e África.

Marcas estão longe
da classe C, diz estudo
M a r ket i n g
Letícia Casado
De São Paulo

As empresas precisam investir
no marketing para o consumi-
dor da classe C, com campanhas
específicas para esse público. Es-
ta é a avaliação feita por Renato
Meirelles, sócio-diretor do insti-
tuto Data Popular, a partir de
pesquisa realizada com 22 mil
pessoas em 153 cidades de todos
os Estados do país durante os
meses de julho e agosto.

O objetivo do levantamento foi
descobrir qual marca, entre 17 ca-
tegorias de produtos, “conquistou
o coração” do consumidor da clas-
se C. O resultado: 46% dos entrevis-
tados responderam “n e n h u m a”.

As empresas usam a verba de
marketing “para filmes de 30 se-
gundos”, diz Meirelles, referin-
do-se aos comerciais na TV. O in-
vestimento acaba sendo mal-di-
recionado, se dispersa e deixa de
fora a classe C, avalia ele, pois é
elaborado para um público de al-
to poder aquisitivo.

Em sua opinião, ações de mer-
chandising são mais eficientes,
pois permitem apresentar as ca-
racterísticas do produto para o
telespectador. Meirelles dá co-
mo exemplo as inserções em no-
velas ou em programas como o
do apresentador Luciano Huck.

“Mas isso [merchandising] custa
dinheiro e não dá Leão [prêmio]
em Cannes”, diz ele, sobre o
mais importante festival que
premia a publicidade.

Entre as marcas mais citadas,
a Nestlé ficou em primeiro lugar
com 4,1% das respostas, seguida
por Samsung (3,9%). Em auto-
móveis, a Fiat liderou (21,2%);
em cervejas, foi a Skol (27,1%).
Em higiene, a mais citada foi Do -
ve, “e vale lembrar que foi a pri-
meira a falar de vários padrões
de beleza. O da mulher da classe
C é muito diferente [do padrão]
da classe A”, diz Meirelles.

Mais de 5 mil marcas foram ci-
tadas nas entrevistas feitas pelo
Data Popular. O estudo, aponta o
consultor, contribui para mos-
trar às empresas caminhos para
se comunicar com o consumidor.
E um deles é saber que a classe C
dá mais importância às marcas
hoje do que há dez anos.

Ele ressalta que a nova classe
média confia mais em produtos
de marcas líderes, porque os as-
socia à qualidade. “Quem com-
pra marca própria de supermer-
cado no Brasil é classe A e B. E isso
acontece porque não é ela que la-
va a louça, é a empregada”, diz.

A classe C representa 53,9% da
população brasileira, o equiva-
lente a 104 milhões de pessoas,
informa o instituto, e movimenta
R$ 1 trilhão ao ano.

Va re j o Eletrônicos, roupa e joias
são controlados por softwares

Na internet,
preço muda a
cada minuto

SCOTT EELLS/BLOOMBERG

As mudanças de preços mais frequentes ocorrem no site Amazon, que encoraja a competição feroz entre varejistas

Julia Angwin e Dana Mattioli
The Wall Street Journal

O jogo de alterar preços a cada
momento na internet feito por em-
presas aéreas e hotéis está agora se
propagando para nichos mais mun-
danos da economia de consumo.

Valendo-se de uma nova gera-
ção de algoritmos, varejistas estão
mudando os preços de produtos
que vão desde papel higiênico até
bicicletas, de hora em hora ou às
vezes de minuto em minuto.

Uma guerra de preços foi trava-
da mês passado em torno de um
forno micro-ondas da General
Electric. Varejistas no site Amazon
mudaram o preço do aparelho no-
ve vezes num dia, fazendo-o oscilar
entre US$ 744,46 e US$ 871,49, se-
gundo dados compilados para o
“The Wall Street Journal” pela De -
cide, uma empresa de pesquisa de
preços ao consumidor. A rede de
eletrônicos Best Buy respondeu
em seu site aumentando seu preço
para o micro-ondas de US$ 809,99
para US$ 899,99 depois que os pre-
ços da Amazon subiram, e então
abaixando-os de novo depois que
os preços da Amazon caíram.

Os ajustes mais frequentes de
preço ocorrem nas lojas on-line que
vendem produtos na Amazon. Esta
encoraja a competição feroz entre
varejistas, que lutam pelo primeiro
lugar nos resultados das buscas na
internet. Vendedores como a loja
de roupa infantil Cookie’s usam um
software para alterar preços a cada
15 minutos, visando a ficar no topo
dos rankings da Amazon. O dono
da loja, Al Falack, disse que sempre

vende roupas mais barato na Ama-
zon do que na sua loja física no
Brooklyn, em Nova York. “Estamos
descobrindo que recebemos algu-
ma coisa nova para a estação e, an-
tes de nos darmos conta, já estamos
vendendo por menos do que que-
ríamos”, disse Falack.

Nos anos 90, as empresas aéreas
ganharam fama por mudar preços
constantemente, baseadas em
quantos lugares elas tinham dis-
poníveis num voo e nos preços co-
brados pelas concorrentes. Hotéis
logo se juntaram a elas com seus
próprios sistemas, que permitiam
alterar diárias frequentemente.

Agora, as varejistas da internet
estão usando um software seme-
lhante. O objetivo é ter sempre o
menor preço — mesmo se a dife-
rença for só de um centavo — pa -
ra que seus produtos apareçam
no topo dos resultados das bus-
cas on-line de consumidores que
estão pesquisando preços.

Uma diferença entre o setor de
viagens e os varejistas da internet
é que estes geralmente compe-
tem com muitos concorrentes di-
ferentes que têm produtos idên-
ticos. Empresas aéreas e hotéis,
por sua vez, têm um número fixo
de concorrentes, e certas empre-
sas dominam alguns mercados.

A Mercent, a empresa que forne-
ce o software usado pela Cookie’s,
diz que ele muda o preço de dois
milhões de produtos numa hora. A
Mercent diz que ele decide seus
preços olhando para preços das
concorrentes, seus preços de frete,
restrições sobre preços de fábrica e
vendas sazonais. Varejistas esco-

lhem configurações para determi-
nar a frequência dos ajustes de
preço, quais produtos acompa-
nhar e quais concorrentes ignorar.

As mudanças mais frequentes
acontecem nos segmentos de eletrô-
nicos de consumo, vestuário, calça-
dos, joalheria e produtos do dia-a-
dia, como detergente e lâminas de
barbear. “A implicação de longo pra-
zo é que o preço não é mais o preço”,
diz Eric Best, diretor-presidente da
Mercent, que acompanha os preços
de mais de 400 marcas.

Para os comerciantes que vendem
na Amazon, ter o menor preço num
produto é o meio mais rápido de ga-
nhar espaço na cobiçada “buy box”
("caixa de compra") do site, diz Best.
Um produto na caixa de compra é
escolhido mais de 95% das vezes pe-
los consumidores, segundo ele.

Falack, da Cookie’s, disse que mu-
danças de preços mais frequentes
aumentaram as vendas acentuada-
mente, mas requerem muita aten-
ção. Primeiro, ele configurou o
software para bater suas concorren-
tes em uma certa porcentagem. Aí,
ele entrou com um preço limite
abaixo do qual ele não irá. Final-
mente, restringiu suas concorrentes
àquelas que tinham pelo menos
duas estrelas num máximo de cinco
do sistema de avaliação da Amazon.

Para os consumidores, o resul-
tado é: preços mais voláteis. Uma
vez que um comerciante com um
preço baixo para um determina-
do item vende todo seu estoque,
os concorrentes vendendo o
mesmo produto podem imedia-
tamente aumentar seus preços
sem medo de ser batidos.

Hugh Lee, que tem 32 anos e
mora em Seattle, disse que ele
pesquisa extensivamente produ-
tos e preços antes de apertar o bo-
tão de comprar. E, mesmo depois
de comprar algo on-line, monito-
ra o preço e pede um ajuste caso
estes abaixem. “É um bocado de
trabalho extra”, disse ele.

Até agora, os consumidores es-
tão vencendo o jogo de preços qua-
se tantas vezes quanto perdem —
pois metade das mudanças de pre-
ço é uma alta e metade é uma bai-
xa, segundo a Decide, que acompa-
nha os preços para determinar a
melhora hora de fazer a compra.

As mudanças de preço podem
ser consideráveis. Em agosto, vare-
jistas da Amazon alteraram os pre-
ços de um televisor Samsung plas-
ma de 43 polegadas quatro vezes
no decorrer de um dia, entre US$
398 e US$ 424, segundo a Deci-
de.com. Por volta do meio-dia, a
Best Buy fez seu preço saltar de US$

400 para US$ 500 antes de baixá-lo
de novo, enquanto a varejista de
eletrônicos Newegg aumentou seu
preço de manhã de US$ 500 para
US$ 600. A Amazon, a Best Buy e a
Newegg não quiseram comentar.

Antes do software, as lojas envia-
vam empregados às suas concor-
rentes para anotar preços num pa-
pel, disse Rafi Mohammed, funda-
dor da Culture of Profit, uma con-
sultora de Cambridge, no Estado de
Massachusetts, que ajuda varejistas
com suas estratégias de preço. De-
pois do surgimento do comércio
eletrônico, as empresas perscruta-
vam os sites das suas concorrentes
para fazer os ajustes, disse ele.

Os novos softwares aumenta-
ram bastante a velocidade do pro-
cesso. A vendedora on-line de arti-
gos para o lar Wa y f a i r altera cente-
nas de milhares de preços todos os
dias, diz o diretor-presidente Niraj
Shah. Quando descobre diferenças
no preço, logo faz os ajustes.

“Na era da internet, preços fixos
são coisa do passado”, disse Oren
Etzioni, professor de ciência da
computação da Universidade de
Washington e um dos fundadores
e diretor de tecnologia da Decide.

Leia nas págs B14 e B15 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

.

Dori investe em centro de pesquisa

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Carlos Barion, presidente da Dori, levantou R$ 13 milhões junto à Finep, com taxa de juro de 4% a 5% ao ano

Guloseimas
Daniele Madureira
De São Paulo

A concorrência com as multina-
cionais do segmento de balas e
confeitos impulsionou a brasileira
Dori a melhorar seu nível de com-
petitividade. A empresa, com sede
em Marília (SP), foi buscar recursos
junto à Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) para investir em
atividades de pesquisa e desenvol-
vimento. Levantou R$ 13 milhões
em uma operação que será inter-
mediada pela Agência Paulista de
Promoção de Investimentos e
Competitividade (Investe SP).

“Isso mostra que não só as gran-
des empresas investem para criar
um ambiente propício à pesquisa
e ao desenvolvimento”, diz Carlos
Barion, presidente da Dori, que
vai pagar taxa de juro de 4% a 5%
ao ano. Com faturamento de R$
455 milhões no ano passado, e
previsão de vendas de R$ 530 mi-
lhões este ano, a Dori é a maior fa-
bricante nacional de balas, con-

feitos e amendoins. Barion assina
hoje o protocolo de intenções en-
tre a Dori e a Investe SP.

O projeto mais importante será
a instalação de um centro de pes-
quisa e inovação, que irá deman-
dar investimentos de R$ 7 milhões.
O centro deve ser aberto em mea-
dos de 2013 na Grande São Paulo,
entre os quilômetros 40 e 80 da ro-
dovia Presidente Castelo Branco.

O centro servirá para “desafo -
gar ” a fábrica em Marília, a 450
km da capital paulista. Quando
um produto precisa ser testado,
toda uma linha de produção é in-
terrompida para essa operação,
que pode durar um dia. Todos os
novos produtos serão testados e
fabricados nessa unidade, até
atingirem escala industrial.

O plano é abrir o centro ao pú-
blico, que pode ajudar a testar
novidades. “Um dos principais
motivos de instalarmos o centro
na Grande São Paulo, distante da
fábrica, é ficar mais perto das
universidades e das cadeias de
a b a s t e c i m e n t o”, diz Barion.

O aporte de R$ 13 milhões en-

globa mais quatro projetos. Um
deles é o de desenvolvimento de
novos produtos a partir de qua-
tro principais matérias primas:
açúcar, amendoim, xarope de
glicose e cacau. Outros dois pro-
jetos estão ligados à produção de
amendoim: um é desenvolvido
com o Instituto Mauá de Tecnolo-
gia e o outro com o Instituto de
Agronegócios de Campinas.

Também com o Instituto Mauá
está sendo desenvolvido um pro-
jeto de fabricação de um contêi-
ner mais leve, fabricado a partir de
aparas de plástico da própria Do-
ri, recolhidas por meio de um sis-
tema de logística reversa. “Isso de-
ve gerar uma economia de com-
bustível, porque a carga fica me-
nos pesada, e consequentemente
[há] uma redução de gás carbôni-
co na atmosfera”, diz Barion.

Fundada há 45 anos, a Dori é
uma empresa familiar. Tem três
unidades fabris, duas em Marília e
uma em Rolândia (PR). Produz 350
itens e exporta a mais de 60 países.
Entre as principais marcas estão
Yogurt 100, Bolete e Disqueti.

Curtas

Greve de médicos em SP
Os médicos da rede particular

de saúde do Estado de São Paulo
decidiram paralisar os atendi-
mentos de planos de saúde hoje.
Entre os pedidos dos profissionais
estão reajustes nas consultas e ci-
rurgias e a regularização dos con-
tratos com as operadoras.

Semp Toshiba tricolor
A fabricante de eletroeletrôni-

cos Semp Toshiba fechou contrato
para patrocinar o São Paulo Fute-
bol Clube até 2014. A empresa já
estampou seu logotipo na camisa
tricolor em ações pontuais este
ano. O time já foi patrocinado pela
LG, concorrente da Semp Toshiba.

va l o r .com.br

G reve
Lufthansa cancela
voos de sexta-feira
A alemã Lufthansa anunciou
ontem o cancelamento de
dois terços de seus voos
previstos para amanhã, em
antecipação à greve decidida
pelo sindicato dos funcionários
da companhia aérea. A decisão
foi tomada um dia após os
colaboradores da empresa terem
realizado outra paralisação,
de oito horas, nos principais
terminais alemães.

Passagem aérea
LAN muda sistema
de venda e check-in
A chilena LAN Airlines, em
processo de integração com a TA M
Linhas Aéreas para a criação da
L at a m informou que o seu sistema
de venda de passagens e de check-
in será renovado entre amanhã e
sábado. A LAN está substituindo o
sistema Amadeus pelo Sabre, em
todos os canais de venda, como
aeroportos, agências de viagens,
pontos de venda e no seu site.
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