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Fernando Scheller

A rede de perfumaria
Água de Cheiro mu-
dou de dono pela se-
gunda vez em pouco

mais de três anos. Conhecido
no mercado por ter fundado,
aos 20 anos, a construtora
Tenda, o empresário Henri-
que Alves Pinto vendeu nesta
semana o controle da empre-
sa para a Brasil Beauté, que
reúne investidores estrangei-
ros com experiência no merca-
do de perfumaria. A ordem é
mudar a orientação do negó-

cio, que deverá se transformar
numa rede de beleza multimar-
ca voltada à classe C.

Desde 2009, quando Alves Pin-
to entrou no negócio, a Água de
Cheiro empreendeu uma expan-
são ousada. O número de fran-
queados passou de 260 para cer-
ca de 850, as embalagens foram
modificadas e garotas-propagan-
da como Sabrina Sato e Deborah
Secco, contratadas. O problema,
porém, é que a marca não conse-
guiu, na opinião de especialistas,
sedimentar a mudança na cabe-
ça do consumidor. “Eu, no lugar
deles (investidores), criaria até

uma nova marca”, diz uma fonte
do setor de cosméticos que pe-
diu para não ser identificada. O
principal ativo da Água de Chei-
ro, na visão de um consultor na
área de franquias, são os pontos
de venda.

Segundo informações de mer-
cado, a venda da Água de Cheiro
saiu barato. Isso porque as lojas
têm um giro fraco – o equivalen-
te a menos de um quarto da recei-
ta de uma unidade da rede O Boti-
cário – e as dificuldades da em-
presa chegaram a um ponto que
os fornecedores ficaram sem re-
ceber por até seis meses. Ao con-

trário do que ocorre com as líde-
res no mercado nacional de cos-
méticos – Natura, Avon e O Boti-
cário –, a Água de Cheiro não tem
fábrica própria e terceiriza toda

a sua produção. Diante dos atra-
sos, contam fornecedores, a em-
presa chegou a enfrentar desa-
bastecimento em suas lojas du-
rante datas comemorativas.

Em carta enviada aos fran-
queados da marca nesta sema-
na, Alves Pinto prometeu a
chegada de uma nova era. Dis-
se que a logomarca e o mode-
lo das lojas serão modifica-
dos. Ele disse que a mudança
para o sistema multimarca se-
rá opcional e também prome-
teu que a entrega dos produ-
tos Água de Cheiro aos parcei-
ros será regularizado.

Os franqueados, dizem fon-
tes, respiram aliviados. A em-
presa tentava achar um sócio
há mais de um ano. O BTG
não encontrou compradores,
mas Joe Lago, da Incorp Parti-
cipações, trouxe executivos
experientes no setor que acre-
ditaram ser capazes de “virar”
o negócio. Entre eles estão o
ex-presidente mundial da Re-
vlon, Paul Block; o ex-presi-
dente da LVMH na América
do Norte, Renaud Dutreil; e a
ex-líder de desenvolvimento
de produtos da Estée Lauder,
Elizabeth Schmalz.

Para Boeing,
nova falha no
787 é improvável

Roberto Godoy

O contrato da Embraer para for-
necimento de 20 aviões de ata-
que leve A-29 Super Tucano para
a Força Aérea americana não vai
ser paralisado. O Departamento
de Defesa dos Estados Unidos, o
Pentágono, decidiu ontem atro-
pelar o protesto da empresa der-
rotada na escolha, a Beechcraft
Corporation, cuja consequência
prática seria o congelamento da
operação, avaliada em US$ 427,5
milhões, por 100 dias.

O argumento da aviação mili-
tar dos EUA para ignorar a recla-
mação é a “circunstância inusual
e de interesse nacional da ação”,
destinada a equipar a nova Força
Aérea do Afeganistão, que está

sendo organizada pelo Pentágo-
no.A medida permite oandamen-
todas providênciaspara a fabrica-
ção dos turboélices. A primeira
entrega é esperada para o come-
ço do segundo semestre de 2014.

O interesse pelo pacote é sua
possibilidade de médio prazo: se
tudo correr bem, haverá uma se-
gunda solicitação no valor apro-
ximado de US$ 955 milhões, co-

brindo 55 aeronaves.
A contestação foi protocolada

no dia 8, no The U.S. Govern-
ment Accountability Office, res-
ponsável por um trabalho seme-
lhante ao dos Tribunais de Con-
tas do Brasil. A Beechcraft alega
que o preço de aquisição cresceu
muito em relação à primeira lici-
tação – também perdida por ela –
em 2011, sem considerar as alte-

rações impostas à concorrência.
O grupo sustenta ainda que a en-
comenda provocará a perda de
1,4 mil empregos na indústria ae-
ronáutica dos EUA – embora,
desde 2007 até 2012, tenha feito
cerca de 5 mil demissões e trans-
ferido plantas industriais para o
México, na região de Chihuahua.

Hangar. Segundo Luiz Carlos
Aguiar, o presidente da Embraer
Defesa e Segurança (EDS), a fá-
brica da empresa em Jacksonvil-
le, Flórida, de onde sairão todos
os A-29, “está sendo preparada
para dar início à produção”. O
empreendimento tem um parcei-
ro local, a Sierra Nevada Corpo-
ration, da cidade de Sparks, no
Estado de Nevada. O consórcio
binacional, diz Aguiar, vai mobili-
zar um círculo de fornecedores
formado por 100 empresas loca-
lizadas em 20 diferentes áreas,
gerando 1,4 mil novas vagas.

A encomenda abrange as esta-
ções de treinamento, os compo-
nentes, as peças e a instrução do

pessoal técnico. A venda habi-
lita a EDS no restrito mercado
de Defesa dos Estados Uni-
dos e alavanca as possibilida-
des de outros negócios. Para
Aguiar, o potencial desse pro-
duto no mercado mundial –
que era estimado em US$ 4,5
bilhões – agora crescerá bas-
tante. “Precisamos redimen-
sionar o tamanho do salto.”

O Super Tucano está sendo
oferecido desde meados de
2012 com novidades tecnoló-
gicas importantes, como o sis-
temas de armas da Boeing De-
fense. A empresa foi seleciona-
da pela Embraer para partici-
par do plano destinado a adi-
cionar novas capacidades ao
turboélice. A Boeing fornece-
rá equipamentos avançados.

Um deles, o Joint Direct At-
tack Munition (JDAMS), é
uma espécie de kit que trans-
forma bombas “burras” em
versões “inteligentes”, para
ataques de precisão. Cotado a
US$ 25 mil a unidade, o con-
junto será acompanhado do
JDAM Laser, acessório que au-
menta o raio de ação e reduz a
margem de erro das armas.

Força Aérea dos EUA ‘ignora’ a Beechcraft
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O vice-presidente de engenharia
da Boeing, Ron Hinderberger,
disse que as correções no avião
787 Dreamliner tornam “muito
improvável” que haverá uma re-
petição dos problemas com bate-
ria e superaquecimento que leva-
ram companhias aéreas a inter-
romperem voos com o jato.

Hinderberger afirmou que as
mudanças propostas – que rece-
beram aprovação preliminar de
reguladores dos EUA –, deixarão
o perfil de risco da bateria de
íons de lítio do 787 “muito mais
em linha com o que nós tínha-
mos imaginado na concepção
original do sistema”.

Ele reiterou também que os
testes de certificação para a nova
bateria e um compartimento à
prova de fogo e redesenhado já
estão sendo desenvolvidos e de-
verão ser finalizados “dentro d e
uma semana, ou duas”. / DOW
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Herdeiros
da Rossi
alçam voo
próprio
Rafael Rossi segue o exemplo dos irmãos
gêmeos e cria incorporadora em São Paulo

ÁGUA DE CHEIRO DEVE
VIRAR LOJA MULTIMARCA
Rede de cosméticos, que passa por dificuldades, será reformulada depois
de fechar negócio com a Brasil Beauté, que reúne investidores estrangeiros

Na frente. Filho do fundador da Rossi, Rafael Rossi preferiu abrir sua própria incorporadora em vez de esperar por sucessão

Acordo. Embraer vai fornecer 20 Super Tucanos aos EUA

Mudança. Alves Pinto: sócios americanos na Água de Cheiro

Marina Gazzoni

Depois de uma carreira de dez
anos na incorporadora Rossi,
o empresário Rafael Rossi, 33
anos, filho de João Rossi, um
dos fundadores da compa-
nhia, decidiu criar sua própria
empresa. Ele investiu cerca de
R$ 15 milhões para criar a Hu-
ma Desenvolvimento Imobi-
liário, que fará seu primeiro
lançamento em abril.

A Huma chega ao mercado
com dois projetos de empreendi-
mentos residenciais em São Pau-
lo, nos bairros Vila Mariana e
Itaim Bibi, que somarão um va-
lor geral de vendas (VGV) de cer-
ca de R$ 130 milhões. O foco dos
dois empreendimentos são imó-
veis compactos de alto padrão,
direcionados ao chamado públi-
co single (solteiros, divorciados
ou casais sem filhos).

Rafael Rossi ressalta, no entan-
to, que a empresa poderá atuar
também em outros segmentos
além dos apartamentos compac-
tos. “Uma coisa que aprendi na
Rossi é o que o mercado é cíclico.
Hoje existe demanda para esse
produto, mas ela não é infinita”,

disse o empresário.
Nos dez anos que trabalhou

na Rossi, Rafael passou pelas aé-
reas de tecnologia da informa-
ção, comercial, incorporação e
marketing. “Foi uma senhora es-
cola”, disse.

A decisão de deixar o negócio
da família para abrir a própria
empresa foi motivada por duas
razões, conta Rafael. A primeira
é que, em uma empresa 100% de-
le, tem carta branca para tomar
decisões como em qual segmen-
to a companhia vai atuar e como
serão os projetos. Rafael negocia
pessoalmente a compra de terre-
nos, altera as plantas dos aparta-
mentos e define a estratégia co-
mercial. “Uma empresa menor
precisa de mais do que o olho do
dono. Precisa da mão do dono”,
diz Rafael.

Outra razão para seguir voo so-
lo é que a sucessão na Rossi é um
processo incerto e que levará
muito tempo, explica. “Meu pai
tem seis filhos, meu tio (Edmun-
do Rossi, cofundador da empre-
sa), três. E a família já não ocupa
mais funções executivas. Partici-
pa da empresa no conselho de
administração. Prefiro empreen-

der já”, explica.
Com a saída de Rafael da Ros-

si, sua irmã, Renata, é a única her-
deira que ainda trabalha na com-
panhia, na área de recursos hu-
manos.

Trigêmeos. Ao sair da Rossi pa-
ra abrir sua própria empresa, Ra-
fael segue o caminho de seus ir-
mãos gêmeos Guilherme e
Eduardo. O primeiro a empreen-
der foi Guilherme, que montou
em 2008 a GR Properties, para
desenvolver e alugar galpões in-
dustriais. A empresa entrou de-
pois na área de incorporação resi-
dencial e acumula R$ 400 mi-
lhões em lançamentos desde sua
criação.

Eduardo saiu da Rossi em
2010, depois de passar pelas

áreas financeira e de incorpora-
ção, para se dedicar à sua própria
empresa, a ERC Desenvolvimen-
to Imobiliário. A companhia faz
incorporação de empreendimen-
tos residenciais, comerciais e os
chamados strip malls (pequenos

shopping centers), que soma-
ram cerca de R$ 50 milhões em
lançamentos por ano. Apesar de
ter iniciado sua carreira no mer-
cado financeiro – no banco Pac-
tual –, Eduardo diz que não pen-
sou em empreender em outra
área. “O mercado imobiliário es-
tá no DNA da família. É o que
sabemos fazer bem”, disse.

Em 2012, Eduardo e Guilher-
me se uniram para lançar juntos
uma nova empresa, a GRE
Realty, focada em consultoria e
gestão de fundos imobiliários.

Os trigêmeos fazem questão
de ressaltar que suas empresas
não têm nenhuma relação com a
Rossi. Mas, como são três empre-
sas na área de incorporação com
atuação em São Paulo, elas são,
de certa forma, todas concorren-

tes. “Mas é difícil concorrer dire-
tamente. Isso só aconteceria se
lançássemos projetos ao mesmo
tempo em regiões próximas. O
mercado de São Paulo é muito
grande”, disse Eduardo.

Guilherme ressalta, no entan-
to, que embora suas empresas se-
jam independentes, os irmãos
trabalham de forma “colaborati-
va”, e não “competitiva”. “Nossa
estratégia é unir esforços, trocar
informações, e não competir di-
retamente”, disse.

Os três irmãos já ensaiam uma
parceria. Suas empresas vão se
unir em um projeto residencial,
que será lançado no segundo se-
mestre, no bairro Itaim Bibi. “É
uma experiência. Podemos fazer
novos projetos juntos”, ressalta
Rafael.

Americanos decidem
retomar contrato com a
Embraer, apesar do pedido
da rival ao governo para
paralisar os trabalhos

● Escolha

RAFAEL ROSSI
SÓCIO DA HUMA E
HERDEIRO DA ROSSI
“A sucessão na Rossi é um
processo incerto. Prefiro
empreender já.”

“Uma empresa menor precisa
de mais do que o olho do dono.
Precisa da mão do dono.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B23.




