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Avon reforça estratégia de vendas pela internet
Cosméticos
Adriana Meyge
De São Paulo

A empresa americana de cosmé-
ticos Av o n lançou, nesta semana,
um aplicativo para iPad que per-
mite a venda de seus produtos por
meio do dispositivo. É um avanço
na estratégia virtual da empresa,
que em 2008 passou a digitalizar
seus catálogos e a permitir a com-
pra pela internet, encaminhando
os pedidos a uma revendedora.

Além do folheto de produtos, o
aplicativo dá acesso a vídeos e tu-
toriais. Para comprar por meio da

ferramenta, o consumidor escolhe
os produtos, e o pedido também é
encaminhado a uma revendedora.
É a forma que a empresa encon-
trou para tentar não canibalizar o
papel das consultoras. “Todas as
ferramentas que oferecemos vi-
sam preservar e potencializar a re-
lação da revendedora com sua re-
de de clientes, principal elo do
nosso negócio”, diz Luiz Soares, di-
retor de inovação da Avon Brasil.

A internet é atualmente o canal
de maior relevância para enco-
mendas da Avon. “Mais importan-
te que a captura de pedidos, é o pa-
pel da internet na divulgação de
nossos produtos e na potencializa-

ção do relacionamento entre re-
vendedoras e consumidores”, diz
Soares. Os folhetos digitais da
Avon tiveram mais de 1 bilhão de
visualizações desde 2008, afirma.

A concorrente Natura lançou
sua revista para iPad no início de
2011 e, desde então, agregou no-
vos conteúdos, mas não oferece a
possibilidade de compra. A em-
presa prepara agora o lançamen-
to de uma espécie de rede social.

Na semana passada, o presiden-
te da Natura, Alessandro Carlucci,
disse que vai colocar em teste, ain-
da em 2012, o piloto dessa plata-
forma para tablets e smartphones.
O lançamento para o mercado só

deve ocorrer em 2013. Segundo o
executivo, a ferramenta vai ofere-
cer uma série de serviços e infor-
mações sobre as vendas. A expecta-
tiva é que o sistema ajude a melho-
rar o nível de serviço prestado pe-
las consultoras, uma arma da Na-
tura para aumentar a frequência
de compra de seus clientes.

As empresas de venda direta
buscam se modernizar num mo-
mento em que perdem mercado
para outros canais no país, como
o varejo eletrônico e de rua. A
Avon, que tem amargado quedas
sucessivas nas vendas no Brasil,
tenta se reinventar em seu maior
mercado mundial.

Curtas

Hypermarcas antecipa
A Hypermarcas informou on-

tem que resgatará antecipada-
mente a primeira série de sua
terceira emissão de debêntures.

Os títulos foram emitidos em ju-
lho de 2010 e venceriam no mes-
mo mês de 2014. O valor total da
primeira série da emissão foi de
R$ 201 milhões.

Resultados da Ambev
O banco Barclays espera “fortes

resultados” para a cervejaria Am -
b e v, que divulga hoje o balanço do
terceiro trimestre. A instituição fi-

nanceira prevê aumento de 24%
no lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebit-
da), puxado pelo aumento do pre-
ço das cervejas.

Desempenho no atacado afeta ganhos da Hugo Boss
Julie Cruz
B l o o m b e rg

A fabricante de roupas de lu-
xo Hugo Boss contabilizou uma
queda nos lucros do terceiro tri-
mestre que contrariou as previ-
sões. O resultado da companhia
alemã se deveu à retração da re-
ceita gerada pelas vendas de ata-
cado, após a empresa ter altera-
do seu planejamento de coleção.

Os lucros antes de juros, im-
postos, depreciação, amortiza-
ção (Ebitda) e itens extraordiná-
rios recuou 7%, para € 165 mi-
lhões (US$ 213 milhões), infor-
mou a empresa com sede em

Metzingen, em comunicado di-
vulgado ontem.

A média das estimativas de oi-
to analistas consultados pela
Bloomberg apontava para € 182
milhões. A receita cresceu 5%,
para 646,3 milhões, ficando
também aquém da média das
projeções, de € 652 milhões.

“Vamos voltar ao crescimento
de dois dígitos nas vendas e lu-
cros no quarto trimestre, com
nossos negócios de inverno”,
previu no comunicado Claus-
Dietrich Lahrs, principal executi-
vo da Hugo Boss, ao informar
que houve uma mudança nas
vendas de sua divisão atacadista

do terceiro para o quarto trimes-
tre. A receita das vendas de ata-
cado caiu 9%, neutralizados os
efeitos das oscilações cambiais.

A Hugo Boss pretende aumen-
tar as operações de varejo para
que respondam por 55% da recei-
ta até 2015, em relação aos 45%
atuais. As vendas de varejo tive-
ram expansão de 2% no terceiro
trimestre nas lojas abertas há pe-
lo menos um ano, enquanto a re-
ceita do atacado caiu 9% em moe-
das locais, informou a empresa.

O varejo será, provavelmente,
o maior canal de vendas até o
fim deste ano ou o início de
2013, disse o diretor financeiro

da Hugo Boss, Mark Langer, em
julho. As ações da Hugo Boss su-
biram quase 35% este ano. Na se-
gunda-feira, os papéis valoriza-
ram 1,4% , para € 74 , 2 2 .

A Hugo Boss confirmou suas
projeções de crescimento de 10%
da receita para o ano como um
todo, mantidas as taxas de câm-
bio, e de 10% a 12% do Ebitda an-
tes de itens extraordinários.

Em relação ao lucro, a previ-
são é de uma alta de 11,5%, para
€ 523 milhões, a partir dos € 469
milhões do ano passado, segun-
do a média das estimativas de 26
analistas que foram entrevista-
dos pela Bloomberg.

Moda Varejista vendeu a coleção de verão em julho e as lojas reformadas registraram melhor performance

Na Renner, receita e lucro sobem no 3º tri
JEFFERSON BERNARDES/VALOR

Adalberto Santos, diretor financeiro e de relações com investidores da Renner, diz que o apetite do consumidor voltou e que a queda do preço do algodão ajudou

Marina Falcão
De São Paulo

O reaquecimento da economia
e uma coleção acertada justificam
o bom resultado da Renner no ter-
ceiro trimestre. O lucro líquido da
varejista de vestuário avançou
20,9%, para R$ 68,5 milhões, com
expansão de rentabilidade opera-
cional em relação a um ano antes.

A performance em vendas su-
perou estimativas dos analistas.
A receita líquida subiu 22%, para
R$ 905 milhões, enquanto as ven-
das das lojas abertas há mais de
um ano aumentaram 13,2%.

Segundo Adalberto Santos,
diretor financeiro e de relações
com investidores da companhia,
já estava prevista a melhora do
apetite dos consumidores na se-
gunda metade do ano, o que se
confirmou nos resultados divul-
gados ontem.

Além do ambiente econômico
mais favorável, as vendas da Ren-
ner também foram impulsiona-
das pelo melhor desempenho das
lojas reformadas e pela estratégia
de antecipação de lançamento da
coleção de verão para julho, dian-
te do inverno calorento.

“As promoções ficaram diluí-
das entre o segundo e o terceiro
trimestres”, disse Santos. Além
disso, completou, a queda preço
do algodão se refletiu agora no
preço dos importados. Na práti-
ca, esses dois fatores resultaram
na expansão da margem bruta
da operação de varejo, que su-
biu 1,2 ponto percentual, para
51,4%, no trimestre.

Já a margem Ebitda (ganho
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização) consoli-
dada avançou 2,4 pontos per-
centuais, para 18,4%, impactada
também pela forte gestão de
despesas da companhia.

A Renner apresentou ainda

números robustos na sua opera-
ção de crédito, cuja inadimplên-
cia permaneceu nos patamares
mínimos históricos registrados
este ano. O resultado cresceu
26,5%, para R$ 43 milhões, em re-
lação ao mesmo período do ano
passado. “Mantivemos o conser-
vadorismo da nossa política de
c o n c e s s ã o”, afirmou Santos.

A Renner, que já anunciou re-
dução dos juros cobrados no ro-
tativo do seu cartão e nas opera-
ções de empréstimo pessoal para
novembro, não pretende mexer
nas taxas do parcelado no cartão,
por enquanto. “Como as presta-
ções são muito pequenas, identi-
ficamos que a demanda não au-
mentaria por causa de uma even-
tual redução das taxas. A elastici-
dade é baixa”, disse o executivo.

A venda em oito parcelas sem
entrada, modalidade bastante
popular no segmento de vestuá-
rio, representam a parte mais
importante da receita com fi-
nanciamento da Renner.

No total, a operação de crédito
representou 29% do Ebitda conso-
lidado da varejista no terceiro tri-
mestre. No mesmo período do ano
anterior, essa fatia foi de 32,3%.
Apesar do movimento de queda de
juros, Santos afirmou que “o cená-
rio faz crer na manutenção da rele-
vância desse negócio [de crédito]
dentre do resultado da Renner”.

Ao que tudo indica, a compa-
nhia encerrará o ano com 25 no-
vas lojas da bandeira Renner,
cinco a menos do que o projeta-
do no início do ano, devido a
atrasos na abertura de shop-
pings centers.

Por outro lado, a expansão da
Camicado, de artigos para o lar,
deverá ter alteração positiva,
chegando a até dez lojas no fim
de 2012. A meta anterior era
abrir seis novas unidades da re-
de este ano.

Área de consumo da Cremer
registra maior expansão
Higiene pessoal
Renato Rostás
De São Paulo

A C r e m e r, empresa que forne-
ce produtos na área de saúde e
higiene, registrou um lucro lí-
quido mais que três vezes maior
no terceiro trimestre, frente ao
mesmo período de 2011. O resul-
tado de R$ 13,9 milhões entre ju-
lho e setembro foi influenciado
principalmente por receitas fi-
nanceiras da renegociação de dí-
vidas da Embramed, fabricante
de produtos hospitalares, adqui-
rida pelo grupo em maio.

Nos três meses, a receita líqui-
da aumentou 13,1%, para
R$ 136,3 milhões. O faturamento
avançou mais no segmento de
consumo — antigo “v a r e j o” —
com a maior procura por produ-
tos de origem têxtil e adesivos.

Enquanto a divisão de consumo

conquistou R$ 30,9 milhões em re-
ceitas, uma expansão de 31,6% na
mesma comparação, a Cremer fa-
turou 6,3% a mais com o segmento
hospitalar, ou R$ 78,4 milhões. Au-
xiliado pela Embramed, o negócio
continua como o maior responsá-
vel pelas vendas da companhia.

Como os custos avançaram em
ritmo semelhante ao da receita lí-
quida, com alta de 11,9%, para
R$ 90,1 milhões, o resultado bruto
foi melhor no terceiro trimestre:
passou de R$ 40 milhões para R$
46,2 milhões no intervalo.

As despesas operacionais, por
sua vez, cresceram 20,3%, puxadas
por gastos com vendas. Com isso, o
lucro operacional cresceu 5,9%,
chegando a R$ 13,6 milhões. No
entanto, um resultado financeiro
melhor fez o lucro total da Cremer
saltar em um ano. Com a renego-
ciação das dívidas da Embramed, a
empresa alcançou ganhos de
aproximadamente R$ 6 milhões.

AES ELPA S.A.
CNPJ/MF n° 01.917.705/0001-30 - NIRE n° 35.300.191.749

Carta Renúncia
Barueri, 23 de agosto de 2012. AES Elpa S.A. - Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 5º andar,
sala individual I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park - CEP 06460-040 -
Barueri, Brasil. Ref.: Renúncia de membro do Conselho de Administração. Prezados Senhores, Eu, Saulo
dos Passos Ramos, venho pela presente: (i) renunciar ao cargo de membro suplente do Conselho de
Administração da AES Elpa S.A. (“Sociedade”), para o qual fui designado na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 30 de abril de 2010; e (ii) conferir (a) à Sociedade, (b) aos seus acionistas, e (c) às
suas sociedades afiliadas ou aos seus acionistas controladores diretos/indiretos, a mais ampla, plena, irrestrita,
geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou receber, judicialmente ou em outra esfera,
no presente ou no futuro, em relação a quaisquer atos ou fatos direta ou indiretamente relacionados à minha
condição de membro do Conselho de Administração da Sociedade até a presente data (incluindo, sem
limitação, quaisquer remunerações, valores ou outros direitos pendentes, a qualquer título). Atenciosamente,
Saulo dos Passos Ramos. Recebido: 23/08/2012. AES Elpa S.A. - Bárbara da Cunha Xavier - OAB/SP 267.071
- CPF: 304.088.608-80. JUCESP nº 465.902/12-1 em 25/10/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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