
Mesmo com o arrefecimento do
comércio varejista no início no
ano e o inverno que deixou a de-
sejar por falta de frio, a tradicio-
nal rede de cama, mesa e banho
Zelo espera inaugurar mais oito
lojas até o final de novembro,
acompanhando o cronograma de
ampliação e inauguração de no-
vos shoppings.

Serão cinco unidades em São
Paulo, uma no Rio de Janeiro,
uma em Belo Horizonte e uma
em Salvador. Cada estabeleci-
mento exige investimento aproxi-
mado de R$ 1 milhão.

Neste ano, já foram abertas
duas lojas, uma em Brasília e ou-
tra em Uberlândia
(MG), totalizando
50 unidades em
operação até o mo-
mento das 58 pre-
vistas para 2012.

A rede traça
seu plano de ex-
pansão com caute-
la. Para 2013, a Ze-
lo tem dois contra-
tos fechados e “muitas conver-
sas”, como explica Mauro Ra-
zuk, sócio-diretor da Zelo e filho
do fundador. A cidade de Londri-
na, no Paraná, receberá sua pri-
meira unidade em março. A ou-
tra loja será inaugurada em Be-
tim (MG) em abril.

A previsão inicial é que sejam
abertas mais oito unidades no
próximo ano, considerando os
dois contratos fechados.

Quanto à expansão regional,
dada a concentração no Sudeste,
Razuk mantém o comedimento.
“Nosso cronograma está até Sal-

vador, para cima não temos pla-
nejamento ainda, talvez a partir
de 2014 comecemos esse proje-
to”, estima.

Toda sobriedade nos planos de
expansão se baseia no fraco de-
sempenho do comércio varejista
no primeiro semestre deste ano,
que contou com crescimento pró-
ximo a estabilidade e até taxas ne-
gativas. Em maio, as vendas no
varejo recuaram 0,8%, sendo a
retomada observada em junho
(de 1,6%) e julho (1,4%), confor-
me dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Tal cenário levou a Zelo revisar a
projeção de faturamento de 2012,
passando de R$ 460 milhões para
R$ 440 milhões. Ou seja, uma re-
dução de aproximadamente 4%
nos ganhos. Em 2011, a rede fatu-
rou R$ 380 milhões.

O segmento de atuação da re-
de, por sua vez, tem esboçado rea-

ção. Segundo os úl-
timos números do
IBGE, a atividade
de “Outros artigos
deuso pessoal e do-
méstico” — no
qual está inserido
o item cama, mesa
e banho — teve
crescimento em ju-
lho de 0,3% na

margem, mas acumula alta neste
ano (de 7,3%) superior a verifica-
da em 2011 (4%). A melhora está
ancorada em outras variáveis eco-
nômicas, como aumento da ren-
da, estabilidade do emprego, ju-
ros menores — que favorecem o
financiamento —, além de estímu-
los pontuais do governo.

De olho nas tendências
Em meio século de atuação, a
Zelo diversificou seu portfólio
de produtos, e hoje se intitula
uma loja multimarcas. A produ-
ção própria corresponde a 35%

do faturamento. Mensalmente,
são vendidos cerca de 900 mil
itens, sendo pouco mais de 300
mil peças fabricadas pela Zelo.

Outro diferencial da marca
foi aliar tradição e inovação. As
duas principais unidades em fa-
turamento são, respectivamen-
te, a filial do Brás — primeira
unidade da rede — e a loja vir-
tual ZeloNet. “Essas duas lojas
têm faturamento campeão, aci-
ma ou próximo de R$ 20 mi-
lhões”, afirma Razuk. “Enquan-
to nas lojas convencionais o tí-
quete médio é de R$ 140, na loja
virtual é de R$ 300”, completa.

E as perspectivas para o co-
mércio eletrônico são positi-
vas. A Câmara Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (camara-e.
net) prevê que o faturamento
do setor encerre o ano acima de
R$ 22,5 bilhões. Apenas no pri-

meiro semestre, as vendas atin-
giram R$ 10,2 bilhões. “A Zelo-
Net tem tido um crescimento
significante, mas a logística no
Brasil ainda é um obstáculo.
Mas não só o faturamento é rele-
vante, a publicidade que gera é
muito grande”, relata Razuk. O
e-commerce da Zelo opera há
mais de oito anos. Com forte tra-
dição na produção de edredons,
a Zelo trabalha com tecidos na-
cionais e importados.

“A indústria brasileira é com-
petente até certo nível. Acima
de 250 fios, por exemplo, o teci-
do tem que ser importado. Não
fabrica aqui”, aponta o sócio-di-
retor da Zelo. E a principal fon-
te para os tecidos mais sofistica-
dos é a China, o país é “avança-
do neste setor tanto em matéria
de tecnologia quando no desen-
volvimento de produtos”. ■

A fabricante austríaca de produ-
tos anti-incêndio RHI está re-
pensando seus planos de uma no-
va fábrica no Brasil após o país
ter aumentando os impostos de
importação e introduzido medi-
das antidumping para proteger
as fábricas nacionais e reanimar
a economia brasileira.

A RHI havia anunciado, um
ano atrás, que estava investindo
¤ 85 milhões (US$ 112 milhões) pa-
ra construir uma fábrica em Quei-
mados (RJ), que entraria em ope-
ração no terceiro trimestre de
2013. Essa fábrica, que teve apro-
vação do governo no segundo tri-
mestre deste ano, importaria al-
gumas matérias-primas necessá-
rias para produção.

“Não podemos manter nosso
plano na forma original à luz do ce-
nário alterado e mais oneroso. No
entanto, estamos agindo rápida e
flexivelmente com sucesso a lon-
go prazo em mente”, disse o presi-
dente-executivo, Franz Struzl.

O Brasil adotou mais de uma
dúzia de medidas de estímulo des-
de o desaquecimento da econo-
mia no fim de 2011, entre elas, au-
mento de tarifas sobre 100 produ-
tos importados para proteger as
fábricas brasileiras. As alíquotas
foram elevadas para em média
25%, atendendo a decisão toma-
da pela Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) e ficando abaixo do
teto de 35% fixado pela Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC).

Uma segunda lista com mais
100 produtos que também terão
o imposto de importação elevado
sai em outubro. A fábrica da RHI
foi planejada para produzir 60
mil toneladas por ano, das quais
mais da metade iria para o merca-
do local e o restante para outros
países da América do Sul. ■

O Ministério Público Federal
(MPF) de Altamira (PA) abriu
procedimento para investigar o
projeto Belo Sun Mining, que
planeja instalar uma mina de ou-

ro na Volta Grande do Xingu, ao
lado de uma área já impactada
pela usina hidrelétrica de Belo
Monte. “É muito preocupante
que o projeto não faça nenhuma
menção à sobreposição de im-
pactos”, disse a procuradora da
República Thais Santi, que in-
vestiga o empreendimento, se-

gundo nota enviada pelo MPF
do Pará. Além disso, a procura-
dora questiona o fato de não
existir informações sobre os im-
pactos aos indígenas

O MPF também enviou ofício
ao diretor do Departamento Na-
cional de Produção Mineral
(DNPM), João Bosco Braga, re-

quisitando informações sobre
as licenças de exploração que a
empresa Belo Sun Mining Corpo-
ration tem na região do Xingu.
A empresa é uma junior mining
company canadense, com um
portfólio de ativos no Brasil, se-
gundo o site da própria compa-
nhia. ■ Agência Estado

MPF investiga mina de ouro em Belo Monte
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HIG Capital compra rede de idiomas Cel
Lep, com unidades em São Paulo e Minas

Divulgação

Zelo inaugura oito lojas até o fim do
ano e prepara expansão em 2013

Henrique Manreza

Matérias-primas da unidade
ficaram mais caras com
imposto de importação maior

O tíquete médio
da ZeloNet

é de R$ 300,
mais que o dobro

das unidades
convencionais

Jazida da canadense Belo Sun
Mining está em área já
impactada por hidrelétrica

A companhia de investimentos HIG Capital anunciou ontem a compra da
Cel Lep Idiomas por um valor não revelado. A rede de ensino tem 17
escolas próprias em São Paulo e outras quatro licenciadas no Estado e em
Minas Gerais. A rede de idiomas terá Fernando Marques Oliveira, diretor da
HIG Brasil, como presidente do conselho. “O Brasil tem demanda crescente
por cursos de inglês de alta qualidade”, afirmou em comunicado. Reuters

Tradicional varejista do setor
de cama, mesa e banho aponta
recuperação nas vendas

NOVO CENÁRIO

EMPRESAS

Georgina Prodhan e
Angelika Gruber, Reuters

Micheli Rueda
mrueda@brasileconomico.com.br

RHI repensa
nova fábrica
no Brasil
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