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B e l ez a Campanhas de marketing e novidades ajudam a
aumentar volume vendido em 7,8% no primeiro semestre

Após estagnação ,
vendas de esmaltes
voltam a crescer

LEONARDO RODRIGUES / VALOR

Fischer, presidente de higiene e beleza da Hypermarcas, dona da marca Risqué: canetas decorativas e cores antigas

Adriana Meyge
De São Paulo

Depois de ganhar status de
acessório de moda e ver um salto
nas vendas em 2009 e 2010, o
mercado de esmaltes esfriou no
ano passado. Em 2012, investi-
mentos das fabricantes em ino-
vações e campanhas de marke-
ting fortes devolveram o ânimo à
categoria, que voltou a acelerar.

No primeiro semestre deste
ano, foram vendidas 7,8% mais
unidades de esmaltes do que no
mesmo período do ano passado.
Não chega perto da expansão de
23% em 2010, mas já mostra
uma aceleração em relação ao tí-
mido aumento de 1,4% em todo
o ano passado.

Se o ritmo de crescimento do
faturamento registrado no pri-
meiro semestre, de 17,4%, for
mantido até o fim do ano, a ca-
tegoria vai movimentar R$ 600
milhões em 2012. O mercado
brasileiro de esmaltes é o pri-
meiro do mundo em volume e o
segundo em valor.

“É um dos mercados mais di-
nâmicos em que estamos e sem-
pre vamos colocar muito foco
n e l e”, diz Nicolas Fischer, presi-
dente da unidade de higiene e
beleza da Hypermarcas, cujo
portfólio inclui os cremes Mo-
nange e as fraldas Pom Pom.
Com a compra da Niasi, em
2008, a companhia incorporou
ao seu portfólio a Risqué, líder
na categoria de esmaltes.

A Hypermarcas investe para,
além de trazer as cores da moda,
agregar tecnologia ao esmalte e
divulgar novas maneiras de usar
o produto, segundo Fischer. A
empresa lançou em outubro ca-
netas decorativas, que custam

R$ 20. São cinco cores para fazer
desenhos nas unhas.

A Risqué também relançou 13
cores de sucesso de seu portfólio.
“Muitas consumidoras disseram
que sentiram falta dessas cores”,
afirma Fischer. A campanha “Os
clássicos estão de volta” é estrela-
da pela atriz Mariana Ximenes.

No ano passado, a Risqué so-
freu com a inundação de marcas e
a guerra de preços. Neste ano, se-
gundo Fischer, a marca está cres-
cendo “dois dígitos” e mantém
sua participação de mercado.

Enquanto isso, a L’Oréal, dona
da marca Colorama, quer recu-
perar o primeiro lugar. A Risqué
passou a concorrente em 2002 e
chegou a liderar com folga de 20
pontos percentuais. Nos últimos
anos, a Colorama vem recupe-
rando espaço e se aproximando
da rival. Agora a diferença é de
apenas 3,5 pontos percentuais.
Em julho e agosto, a Risqué ti-
nha 31,6% das vendas; e a Colo-
rama, 28,1%, de acordo com da-
dos Nielsen. A diretora de mar-
keting da Colorama, Renata Ka-
meyama, diz que a marca ganha
participação a cada bimestre.

A Color Trend, marca da Av o n ,
é a terceira do mercado, confor-
me pesquisas da Kantar World-
panel. As vendas da marca cres-
ceram 70% nos últimos dois
anos, segundo Juliana Barros,
gerente de categoria de maquia-
gem da Avon. A última coleção,
Todo Dia é Dia de Festa, trouxe
os esmaltes “duo chrome”, que
mudam a cor conforme o ângu-
lo. “Em 2013, muitas inovações
chegarão ao mercado pela
Av o n ”, diz Juliana.

A Colorama apostou na trans-
parência em cores fortes, com o
lançamento da coleção Viagem

Translúcida, em agosto. No fim
de outubro, a marca patrocinou
o São Paulo Fashion Week e lan-
çou a coleção Forma em Cor,
com sete cores inspiradas nos
tons primários. “Estamos com
um plano de lançamento bas-
tante agressivo, com pelo menos
cinco coleções e 35 a 40 novos
esmaltes por ano”, diz Renata.

Para renovar o apelo da marca
entre as consumidoras, a Colora-
ma iniciou no fim de agosto a
campanha com o mote “Para ca-
da vontade, tem um Colorama”.
Segundo Renata, a marca au-
mentou os investimentos em
mídia e marketing este ano.
Dando continuidade ao novo
posicionamento, estão no ar
atualmente dois vídeos.

Na mesma época em que deu
início à campanha, a Colorama
lançou a página da empresa no
Facebook e, em dois meses, atin-
giu 1,2 milhão de seguidores. A
Risqué tem mais de 2 milhões. Em
setembro, a Hypermarcas lançou
um aplicativo da marca para
smartphones, que permite visua-
lizar como ficará o esmalte nas
unhas e compartilhar informa-
ções no Facebook. Segundo Rena-
ta, da Colorama, a L’Oréal prepara
uma “ação digital forte”, mas a
executiva não revela o plano.

Ditados pelas tendências da
moda, os lançamentos ficaram
mais frequentes e ocorrem pelo
menos quatro vezes ao ano. As
cores no portfólio da Avon passa-
ram de 20, em 2009, para 50, ho-
je. A Risqué tem cerca de 150 co-
res. A Colorama conta com 170. É
um desafio para as varejistas.

“É uma categoria que depen-
de muito de inovação, por isso
os ciclos são mais curtos. É preci-
so ter uma gestão específica de

cadastramento e caducidade”,
diz André Elias Gonçalves, dire-
tor de marketing da DPSP, resul-
tado da fusão das redes de dro-

garia Pacheco e São Paulo. “Cada
rede tem a sua receita”, diz. A
Drogaria São Paulo, por exem-
plo, optou por usar móveis aber-

tos, semelhantes a cestas. Essa
exposição pode aumentar as
vendas de esmaltes em até 30%
nas lojas da rede, se comparada
a uma organização dos itens en-
fileirados em uma prateleira.

A entrada de novas marcas e a
euforia por cores diferentes fez
com que 2010 fosse um ano atí-
pico. “Foi o ano da alavanca. Em
2011, tudo isso já era rotina”, diz
Renata, da Colorama. Portanto,
pode ser que o ano dourado de
2010 não se repita. Mas o merca-
do continua em alta, e não só no
Brasil. No ano passado, a catego-
ria de esmaltes foi a que mais
cresceu no mundo entre os pro-
dutos de higiene e beleza, de
acordo com a Euromonitor. As
vendas adicionaram US$ 700
milhões ao mercado, que movi-
mentou US$ 5,8 bilhões.

Fonte: Nielsen. *Em comparação a igual intervalo de 2011
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Lucro da
Te c h n o s
sobe 2,3%
Re l ó g i o s
De São Paulo

A fabricante de relógios Tech -
nos registrou lucro líquido de
R$ 12,6 milhões no trimestre,
uma alta de 2,3% em relação ao
mesmo período do ano passado.
A receita líquida da empresa su-
biu 32,1%, para R$ 70,6 milhões.

A forte atividade promocional
em algumas linhas de produtos
reduziram a rentabilidade da em-
presa. Segundo Thiago Picolo, di-
retor financeiro e de relações da
Technos, a agressiva estratégia de
reduzir o preço dos relógios “tro -
ca-pulseiras” para desovar os es-
toques foram o principal motivo
do recuo de 4,2 pontos percen-
tuais na margem bruta. “Esse efei-
to deverá se repetir por mais um
ou dois trimestres”, informou.

Para o executivo, o cenário de
consumo está aquecido, porém as
vendas no setor estão sendo reali-
zadas em um ambiente bastante
promocional. O preço médio dos
produtos vendidos pela Technos
no terceiro trimestre caiu 4,6%. Em
volume, as vendas subiram 37,1%.

Segundo ele, o desempenho em
vendas da Technos no terceiro tri-
mestre foi “e x c e l e n t e”, mas ainda é
cedo para prever como será este úl-
timo. “Os sinais são bons”, disse.

A companhia ainda não con-
solidou neste balanço toda a
operação da rede de lojas Touch,
adquirida recentemente. Por en-
quanto, apenas a receita com
royalties das franquias da marca
entraram no resultado. A partir
do ano que vem, as vendas dos
produtos da marca também pas-
sarão a compor o faturamento
da Technos. (MF)

Inbrands se une à
grife Tommy Hilfiger
em joint venture
Moda
Marina Falcão
De São Paulo

Num ano sem aquisições, a In -
brands, holding de moda do Vin -
ci Partners, anunciou ontem uma
joint venture com a Tommy Hilfi-
g e r, para gerir e comercializar os
produtos da marca americana no
Brasil. A grife pertence à PVH,
companhia que faturou US$ 5,76
bilhões no ano passado e é dona
também da Calvin Klein.

Inbrands e Tommy Hilfiger
controlarão conjuntamente o no-
vo negócio, que começará a ope-
rar em janeiro, com prazo de du-
ração de dez anos. A American
S p o r t s w e a r, que hoje responde
pela operação da grife no Brasil,
será minoritária na joint venture.

Dona das marcas Ellus, VR, Ri-
chards, Bintang, Salinas, Bobsto-
re, Mandi, Alexandre Herchco-
vitch e 2nd Floor, a Inbrands
nasceu com a proposta de con-
solidar o setor de moda pre-
mium. Uma versão brasileira, e
menor, do grupo de luxo Louis
Vuitton Moët Hennessy (LV M H ).

Atualmente, a companhia está
numa fase de integração das ope-
rações, após assumir 100% das
grifes adquiridas. Mas a captura
de sinergias, que inclui a centrali-
zação da administração das mar-
cas e do atendimento ao canal
atacadista, tem sido complicada.

Na semana passada, o presidente
da Inbrands, Bruno Medeiros, dei-
xou o cargo. Ele foi substituído por
Michel Sarkis, ex-presidente da
Contax. Em abril, a companhia já ti-
nha mudado seu diretor financeiro.

Pessoas próximas à Inbrands
dizem que Medeiros teria um
perfil muito “f i n a n c i s t a” para a
função e o processo de integra-
ção das operações tem gerado
desentendimento da holding
com os fundadores das marcas.

Há duas semanas, um dos
criadores da Bintang, André
Freitas, disse que a empresa esta-
va passando por “um momento
bastante difícil” e que estava
“negociando trazer a marca de
volta [para as mãos dos sócios-
fundadores]” e que a fase de ne-
gociação “está chegando ao
f i m”. As declarações foram feitas
pelo Twitter e Facebook.

A Bintang não se pronunciou,
tampouco a Inbrands.

Antes dos problemas com os
fundadores da Bintang, a Inbrands
teve desalinhamento de interesses
com a estilista Isabela Capeto, que
rompeu com a empresa.

Na prática, os resultados apre-
sentados pela holding, que
adiou os planos de abrir o capital
no ano passado, ainda são pouco
animadores. Frustrada a oferta
pública inicial, a empresa captou
R$ 250 milhões com uma emis-
são de debêntures para pagar as
aquisições, alongar o seu passivo
e reforçar o capital de giro.

Ainda assim, a holding vem
apresentando uma sucessão de
prejuízos. Encerrou 2011 com
perda de R$ 19,5 milhões e acu-
mula um resultado negativo de
R$ 34,1 milhões nos seis primei-
ros meses deste ano, contra lu-
cro de R$ 2,1 milhões um ano
antes. No período, a receita lí-
quida alcançou R$ 311 milhões,
em alta de 159%.

.

Schincariol muda para Brasil Kirin e
tem a meta de ampliar a distribuição

SILVIA COSTANTI / VALOR

Domenico, presidente da Brasil Kirin: uma das metas é ampliar a distribuição, “em especial, no Sul e Sudeste”

Bebidas
Andréa Licht
De São Paulo

A fabricante de cerveja Schin -
cariol tem um novo nome insti-
tucional: Brasil Kirin. Ele passa a
ser estampado imediatamente
em todo o portfólio, ao lado das
marcas dos produtos.

Em novembro de 2011, a em-
presa familiar, fundada em Itu
(SP), em 1939, teve sua venda
concluída, no valor de R$ 6,3 bi-
lhões, para o grupo japonês Ki-
rin, com atuação em diversos
segmentos, entre eles o de bebi-
das e alimentos.

“Agora nossa missão é desenvol-
ver marcas aspiracionais e ampliar
a distribuição”, diz o presidente da
Brasil Kirin, Gino di Domenico.

Segundo o executivo, já no
próximo ano o portfólio terá no-
vidades oriundas da matriz entre
bebidas alcoólicas e não alcoóli-
cas. “É o consumidor brasileiro
quem decidirá os produtos que
iremos trazer”, diz a diretora da
marketing , Maria Inez Murad.

De acordo com dados da Niel -
sen de setembro, a concorrente
Ambev detinha 70% de participa-
ção de mercado, a Petrópolis 11,8%
e a Schincariol estava em terceiro
lugar, com 11,2%. A Brasil Kirin
atualmente está presente 600 mil

pontos de venda, mas tem como
desafio chegar a 1 milhão de esta-
belecimentos em todo o País, em
especial nas regiões Sul e Sudeste.

A empresa reafirmou ontem a
previsão de atingir Ebitda (lucro
antes dos juros, impostos, depre-
ciações e amortizações) de R$ 550
milhões neste ano. No ano passado
o Ebtida foi de R$ 300 milhões. O
faturamento deve crescer 12% em
2012, mesmo percentual de ex-
pansão registrado nos primeiros
dez meses do ano. A Brasil Kirin in-
formou que em 2001 faturou R$
6,1 bilhões. De janeiro a outubro,
segundo a empresa, sua produção
de cerveja cresceu 9,9%, em relação
a igual período de 2011.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 nov. 2012, Empresas, p. B5.




