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Hypermarcas
enxuga linha de
consumo em 43%
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itens é quanto a linha de produtos dentais Sanifill tinha no início
do ano. Hoje a marca tem metade disso

diminuição das marcas e a outra,
da melhoria do portfólio de produtos,como ocorreu com alinha
de produtos dentais Sanifill.”
Asmarcasqueestãosendodescontinuadas, segundo ele, estavam “tirando valor” da Hypermarcas. “Algumas empresas adquiridas tinham marcas peque-
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Redução. Nicolas Fischer decide que marcas da Hypermarcas ficam e quais serão eliminadas
do, em setembro, referindo-se
à Nivea Brasil, empresa que comandou por seis anos, antes de
assumir a divisão de consumo da
Hypermarcas, em janeiro.
Adivisãodeconsumofoioembrião da Hypermarcas, que antes se chamava Assolan. A Assolan iniciou suas atividades em

Caderno:
Uma vez por mês no Estadão

1996, com produtos que iam de
temperosalãdeaço. Hoje,adivisão responde por menos da metade da receita da empresa. O
segmento de medicamentos é
responsável pela maior parte do
faturamento. O primeiro passo
da faxina liderada por Fischer foi
dado no fim de 2011.

Na rádio Estadão ESPN:
Todos os dias pela manhã
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é o número de marcas que a companhia chegou a ter em 2011.
Quando abriu capital, há quatro
anos, a empresa tinha só 60.
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Aquisições. Fundada em 2007
pelo empresário goiano João Alves Queiroz Filho – o Júnior –, a
empresa viveu nos últimos anos
um ciclo de aquisições que fez
seu número de marcas de higiene pessoal e beleza chegar a mais
de 100. Em toda sua história, foram23comprasdeoutrasempresas e marcas, que somaram R$
8,4 bilhões.
Aexpansãodaempresacoincide com o período em que o consumo brasileiro explodiu, graças
ao ganho de renda da população.
Na época, a Hypermarcas se empolgou e saiu às compras. Mas
acabou perdendo o controle, dizem analistas de mercado.
Fischer é agora o encarregado
de avaliar cada uma das marcas
da companhia, decidir quais ficam, quais deixam de existir e
que caminho as remanescentes
vão seguir. “Venho de uma empresa que tinha uma marca só.
Vivia sonhando com uma segunda, mas a matriz nunca deixava.
Agoratenhoumcampovasto para trabalhar”, disse ele ao Esta-
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foi quanto a Hypermarcas investiu, desde 2007, em aquisições
de empresas e marcas, como a
compra da Niasi, dona dos esmaltes Risqué, e marcas menos famosas como Radical e Bia Blanc,
de produtos de beleza, em 2008.
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R$ 8,4 bi

nas que não agregavam valor. Fizemos uma análise marca por
marca, categoria por categoria,
região por região para estabelecer essa estratégia”, afirmou.
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A Hypermarcas vai reduzir em
43% até o fim do próximo ano
o número de marcas da divisão de consumo da companhia em relação às 60 que tinha no fim de 2011, conforme
adiantou o ‘Estado’, em 24 de
setembro. A empresa pretende encerrar 2013 com 34 marcas, segundo Nicolas Fischer,
presidência da unidade de consumo da empresa.
“Teremos uma redução de 5%
do faturamento, porém com um
impactopositivonoEbitda”,afirmouoexecutivoontem,emapresentação a investidores, referindo-se ao lucro antes dos juros,
impostos, depreciação e amortização.Fischer acrescentouque a
estratégia de enxugamento vai
gerar uma melhor previsão de
vendas, maior foco comercial e
redução do capital operacional.
Considerando o número de
itens que a empresa vende atualmente (SKU’s, na sigla em inglês), a Hypermarcas prevê uma
redução de 40%, diminuindo o
total de itens de 2.034 para 1.224.
Entre as marcas que serão abolidas estão Miss York e Discreet
(de absorventes femininos).
“Metade dessa redução virá da
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Número de marcas de produtos de beleza e higiene pessoal da
fabricante da Bozzano será reduzido de 60 para 34 em um ano
Rodrigo Petry

Negócios B15

LÍLIAN CUNHA

Na internet:
estadaopme.com.br
CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO
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nha publicitária batizada de“Resolva seu Natal na Flores Online”. A exibição dos filmes será
feita, a partir desta semana, em
cinemas, na televisão e também
em mídias digitais.
A empresa vai explorar, justamente, a situação dos consumidores que estão sem tempo para
compraras lembranças do Natal.
“As pessoas têm uma rotina muito intensa e não têm tempo para
comprar. E no Natal isso piora.
As mães se juntam para comprar
opresentedaprofessoradaescola dos filhos. Uma vai comprar e
as outras não querem ter trabalho”, explica Casarini. A Flores
Online também estendeu o parcelamento em até três vezes para
todasascomprasacimadeR$80.
Já a Giuliana Flores aposta em
um crescimento maior: 35% em
relaçãoadezembrodoanopassado.“Fizemosuma campanhapara sair do tradicional, uma campanha mais interativa”, afirma
Juliano Souza, diretor de marketing do negócio.
A empresa, fundada pelo empreendedor Clóvis Souza, traçou uma ação estratégica para as
redessociais–háconcursocultural para os consumidores, ofertas diárias de produtos e cartões
natalinosparacompartilhareenviar aos amigos.
Outra novidade é a Árvore de
Ofertas.Tododiaumprodutoga-

Na época, a Hypermarcas precisava vender ativos para reduzir sua dívida. Para isso, algumas
marcas tiveram de ser vendidas.
A Flora, do grupo JBS, e Química
Amparo compraram a linha de
limpeza. A Bunge ficou com a
parte de alimentos. / COLABOROU
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cesta, pode apenas adquirir o panetone da loja Maria Brigadeiro
ou a cerveja da marca Wayan.
“Queremos ser uma referência de produtos bacanas para
aproximar as pessoas umas das
outraseentregar emoção. Percebemos que ficar só nos arranjos
de flores era muito pouco”, diz o
diretor de marketing da Flores
Online, Eduardo Casarini.
Este será o primeiro Natal
após a venda de parte da empresa para a 1-800-Flowers.com –
pioneiraem e-commercenosEstados Unidos – e para o fundo de
private equity BR Opportunities.A negociaçãofoiconcretizada em junho.
“É uma parceria estratégica e
importante para entrarmos em
uma nova fase agressiva de crescimento”,diz Casarini.Oempresário fundou o negócio com seu
irmão Marcelo e registra faturamento de R$ 20 milhões por ano.
Para alavancar as vendas no
fim de ano, a empresa de flores
desenvolveu ainda uma campa-
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Flores Online e Giuliana
Flores esperam vender
até 35% a mais neste
ano, em comparação
a dezembro de 2011
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Varejo de flores online
aposta em vendas
avulsas e cestas no Natal

Gisele Tamamar
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As empresas de venda online de
flores estão otimistas para o Natal. Os dois principais comércios
eletrônicosdosetoresperam aumentar as vendas entre 20% e
35% neste mês em comparação
com dezembro do ano passado.
Em todo o varejo online brasileiro, a expectativa é crescer 25%
e faturar R$ 3,25 bilhões com as
vendas no período, segundo dados coletados pela e-bit, empresa especializada em informações do comércio eletrônico.
Para crescer 20%, a Flores Online, por exemplo, investiu pela
primeira vez na venda de produtos avulsos. O cliente não precisa comprar a flor ou montar uma

Primeira vez. Flores Online, do empresário Eduardo Casarini, aposta na venda de panetones
nhadestaquepoisrecebeumdesconto especial. Serão 13 ofertas
até o dia 16. Ontem, por exemplo, um buquê de flores era vendido com um desconto de 30%,
de R$ 116,90 por R$ 81,83.
Já no dia 17, a estrela da árvore
não será umproduto, mas a campanha Natal Solidário, em que
10% do valor das compras feitas
pelositeserão doadosparao Instituto Ronald McDonald. A Giuliana Flores também oferece ao
internauta uma seção especial.
Lá, o cliente consegue montar

● Estratégia

JULIANO SOUZA
DIRETOR DA GIULIANA FLORES

“Fizemos uma campanha
para sair do tradicional, uma
campanha mais interativa.
A empresa traçou um
planejamento para as redes
sociais, com concurso cultural,
ofertas diárias e cartões
natalinos para compartilhar e
enviar aos amigos.”

sua cesta de Natal com produtos
de marcas como Kopenhagen,
Havana, Lindt e Chandon, por
exemplo. “O Monte sua Cesta é
umaferramentadositeeresolvemos fazer um especial de Natal
pelaprimeira vez”, afirmao diretor de marketing.
A Giuliana Flores ainda preparou uma seção com arranjos natalinos para decoração de casas.
“Muita gente deixa para comprar presentes na última hora.
Esperamos um pico de vendas
entre os dias 20 e 21”, pontua.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B15.

Ninguém abre uma
loja de vinhos
porque gosta de
emitir boletos.

Conte com os especialistas do
Itaú para antecipar recursos na
hora da emissão dos seus boletos
com agilidade pela internet.
Mude para fazer o que você mais
gosta. E o Itaú muda com você.
Itaú. Feito para sua empresa.
Feito para você :-)

itau.com.br/empresas

