
Jornal Valor --- Página 6 da edição "29/04/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 28/04/2013@19:21:24

B6 | Valor | Segunda-feira, 29 de abril de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 29/4/2013 (19:21) - Página 6- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Movimento falimentar

Falências Requeridas
Re q u e r i d o : Evip Transportadora Turística Ltda. - Re -
q u e re n te : Disbra Diesel Comércio de Derivados de Petró-
leo Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Indaiatuba/SP
Re q u e r i d o : Good Flag Comércio de Pneus Ltda.
Epp - Re q u e re n te : New Progress Factoring de Fo-
mento Mercantil Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 8a Vara de
São Bernado do Campo/SP
Re q u e r i d o : Maria Inêz da Silva França ME - Re -
q u e re n te : Andrey Camargo Leite - Va ra /C o m a rc a :
4a Vara de Taubaté/SP
Re q u e r i d o : Ômega Materiais Contra Incêndio
Ltda. ME - Re q u e re n te : Crefisa S/A Crédito, Finan-
ciamento e Investimentos - Va ra /C o m a rc a : 6a Vara
de São Caetano do Sul/SP
Re q u e r i d o : Zignum Indústria de Moda Ltda. - Reque -
re n te : Malharia Paulista Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de
Recuperação de Empresas e Falências de Fortaleza/CE

Moda Na Europa, venda de bolsas e
bijuterias cresce mais que de roupas

H&M testa
rede de
acessór ios
mais caros

CASPER HEDBERG/BLOOMBERG

Enquanto tenta recuperar o terreno perdido para a rival I n d i tex , dona da Zara, a H&M abre sete pontos de venda de sua nova bandeira no mercado eu ro p e u

Julie Cruz
Bloomberg Businessweek

A rede de loja de roupas H&M
(Hennes & Mauritz) fez seu nome
produzindo rapidamente moda
barata e divertida — calças jeans
superjustas (skinnys) a US$ 9,95,
sapatilhas de tecidos com motivos
de bolinhas a US$ 12,95 —, quase
descartável. A varejista sediada em
Estocolmo conta com um sorti-
mento de produtos bem baratos
que muda continuamente, o que
ajuda os clientes a voltar sempre
em busca de mais. Mas agora, o
momento de austeridade que vive
a Europa está afetando até mesmo
as vendas das roupas de preços po-
pulares. Só que em vez de cortar
ainda mais os preços, a H&M está
testando uma rede de acessórios
mais caros chamada & Other Sto-
ries (isso mesmo, começa com o
“e” comercial), apostando que os
consumidores conscientes de seus
orçamentos aparecerão para com-
prar luxos acessíveis como lenços e
cachecóis descolados ou um tom
de batom que está na moda.

Enquanto tenta recuperar o ter-
reno perdido para a rival Inditex,
controladora da rede Zara e a

maior companhia varejista de rou-
pas do mundo, e conquistar uma
parcela maior do mercado de cal-
çados e acessórios da Europa oci-
dental, que movimenta US$ 111
bilhões por ano, a H&M está abrin-
do sete pontos de venda da nova
rede nesta primavera europeia.

A & Other Stories venderá mo-
delos dos próprios ateliês da H&M
em Paris e Estocolmo. A primeira
loja, um sobrado na Regent Street
de Londres, bem perto de uma lo-
ja da H&M, abriu em março. Ela
vende bolsas Clare Vivier por 145
libras (US$ 221), anéis de metal
por 10 libras, batons que prome-
tem os lábios perfeitos e tênis da
Nike. Os acessórios oferecem
“uma maneira bastante imediata
de comprar uma tendência da
moda sem precisar se comprome-
ter com um visual completo da
m o d a”, diz Jane Francis, professo-
ra da London College of Fashion.

O varejo de moda da Europa es-
tá abraçando os acessórios para
compensar a desaceleração das
vendas de roupas. As vendas de
bolsas e bijuterias devem crescer
mais de 13% até 2017, para US$
18,7 bilhões, duas vezes mais que
as de roupas, segundo a Euromo-

nitor International. Isso também é
uma oportunidade para ingressar
no segmento de produtos mais ca-
ros. “A H&M está sendo muito pres-
sionada pelo comércio popular de
um lado, e por empresas como a
Inditex, que reagem mais rapida-
mente às demandas do mundo da
moda, do outro”, diz Soren Lontoft
Hansen, analista do Sydbank. Com
a & Other Stories, a H&M poderá
“erguer algumas pontes para um
segmento de preços mais altos”.

A rede & Other Stories vai ofe-
recer uma seleção limitada de
roupas mais caras, mas a maioria
das mercadorias será de comple-
mentos de guarda-roupa como
joias, lingeries e calçados em qua-
tro estilos classificados de mini-
malista, boêmio, industrial e fas-
cinante. “A & Other Stories é uma
marca totalmente diferente, com
sua própria equipe de criação e

expressão criativa”, afirma Pernil-
la Wohlfahrt, diretora de novos
negócios da H&M. “Portanto, era
natural e essencial para nós colo-
car isso em uma outra loja.”

As vendas iniciais da & Other
Stories “superaram em muito” as
expectativas e a H&M deve acelerar
a expansão da rede, segundo disse
o CEO da companhia, Karl-Johan
Persson, em uma apresentação de
resultados em 21 de março.

O grupo poderá abrir mais lojas
no terceiro trimestre, a maioria
provavelmente na Europa. “Te m o s
que avaliar o desempenho das no-
vas lojas e caminhar passo a passo”,
diz Pernilla, “mas acreditamos que
o conceito poderá funcionar em
todos os mercados da H&M”.

Além das lojas nas grandes ci-
dades europeias, a & Other Sto-
ries vai remeter encomendas fei-
tas pela internet para dez países

da região. O site da marca apre-
senta sequências de fotografias
que mostram como os itens po-
dem ser usados.

Com a nova rede, a H&M está
seguindo a estratégia da Inditex.
A companhia espanhola am-
pliou seus negócios com a rede
Massimo Dutti, voltada para pro-
fissionais urbanos, e sete outras
marcas. Em 2008 ela abriu a Uter-
qüe, rede própria de lojas de mo-
da e acessórios, que tem 92 pon-
tos de venda e registrou um cres-
cimento da receita de 9% no ano
passado. A Zara respondeu por
66% das vendas da Inditex.

A H&M abriu cerca de 150 lo-
jas de sua rede de luxo COS e três
outras marcas secundárias desde
2007. Mas estas, mais as novas
unidades da & Other Stories, res-
pondem por menos de 6% dos
2.818 pontos de venda da H&M

no mundo. Dado o lançamento
limitado, será preciso pelo me-
nos cinco anos para a nova grife
ter impacto sobre a lucratividade
e o crescimento da H&M, segun-
do prevê o Société Générale.

“Eles estão tentando se afastar
um pouco daquela coisa de mer-
cado de massa, esterilizado de-
mais, e moda rápida, da H&M e se
aproximar mais de uma coisa
quase independente e mais em-
p r e e n d e d o r a”, diz Daniel Lucht,
analista de bens de consumo da
ResearchFarm. Mesmo assim, a &
Other Stories vai ajudar a compa-
nhia a conquistar clientes, que de
outra forma poderiam ir com-
prar na Zara, e que provavelmen-
te não vão gastar tanto na H&M,
explica Suzanne Stahlie, direto-
ra-gerente de consultoria de va-
rejo da FutureBrand em Paris.
(Tradução de Mario Zamarian)

Le Postiche aposta em loja menor fora de shoppings
Letícia Casado
De São Paulo

A fabricante de acessórios Le
Po s t i c h e planeja franquear 35 lo-
jas em 2013. A expansão da rede,
de 250 lojas, faz parte do plano de
reposicionamento da marca ini-
ciado em 2010. A Le Postiche redu-
ziu o tamanho mínimo das lojas,
investiu na exposição dos produ-
tos, tirou o foco do shopping cen-
ter, mirou o comércio de rua e de-
cidiu apostar em cidades peque-

nas para se tornar “aspiracional”
da mulher das classes B e C.

“A empresa passou por uma re-
formulação grande. Nascemos
vendendo multimarcas e, recente-
mente, criamos área de desenvol-
vimento e estilo”, diz José Carlos Fi-
gueiredo, sócio-diretor da rede.

Aberta em 1978, a Le Postiche
cresceu como varejista multimar-
ca de produtos de viagem. O foco
eram itens importados. Nos últi-
mos cinco anos, seu perfil mudou.
Em 2008, 35% do portfólio era vol-

tado para a mulher e hoje esse per-
centual é de 60%. As bolsas femini-
nas representavam 30% do mix das
lojas e agora respondem por mais
da metade. No período, a empresa
investiu em produção própria e
atualmente 80% dos acessórios são
da própria marca. “A Le Postiche
não tinha desejo de ser aspiracio-
nal. Hoje queremos ser desejo de
compra da mulher contemporâ-
n e a”, diz Figueiredo.

O tamanho mínimo para abrir
uma loja diminuiu de 100 m² para

70 m². Para aproveitar o espaço re-
duzido, a Le Postiche investiu nos
últimos dois anos em técnicas para
valorizar o sortimento de produ-
tos e a capacidade de exposição
(“visual merchandising”). As lojas
recebem menos produtos para es-
tocar. “Com meu novo posiciona-
mento, vendo mais peças por loja.
Quero aumentar a escala. Se quero
vender mais peças, tenho que bai-
xar o preço”, diz Figueiredo.

A meta para 2013 é aumentar o
faturamento da rede em 10%, para

R$ 500 milhões. A variação não é
pequena, mas indica uma redução
no ritmo de crescimento: em no-
vembro de 2010, a Le Postiche es-
perava avanço de 30% em 2011 (a
empresa não informou se a esti-
mativa se concretizou); em 2012,
cresceu 15%. Agora, com o merca-
do mais concorrido e maduro, a
varejista procura seu caminho pa-
ra continuar se expandindo. “Na -
quele ano [2011], abrimos lojas
em centros impactantes, com índi-
ce de potencial de consumo maior.

O Nordeste cresceu absurdamen-
te, e hoje já tem ritmo mais mode-
r a d o”, afirma Figueiredo.

O foco das novas aberturas está
em “ruas importantes de São Pau-
lo e Rio”, onde o custo é menor.
Além de o aluguel ser mais caro,
os shoppings estão saturados, diz
Figueiredo. “Hoje os shoppings
são abertos em áreas onde já exis-
tem concorrentes, então tem
uma divisão do consumo. As ven-
das tendem a ser distribuídas por
esses empreendimentos.”

Resultado da Unilever
fica aquém do previsto
Balanços
Louise Lucas
Financial Times

O grupo anglo-holandês Unile -
ver juntou-se na sexta-feira à lista
de companhias de bens de consu-
mo que estão decepcionando os
investidores, ao anunciar uma
queda das vendas na Europa no
primeiro trimestre do ano.

Os fabricantes de alimentos e
outros produtos de consumo,
um setor cujas ações vêm sendo
negociadas a níveis historica-
mente elevados, estão se dividin-
do em duas áreas na atual safra
de balanços: a dos que estão su-
perando as expectativas, como a
Danone da França, e a que estão
ficando aquém delas.

A Nestlé e a  D i a g e o, respectiva-
mente o maior grupo de alimentos
do mundo e a maior destilaria, di-
vulgaram nos últimos dias ganhos
que ficaram aquém das expectati-
vas dos investidores. As ações da
Procter & Gamble (P&G) caíram
forte na quarta-feira depois que a
dona de marcas como Pantene
anunciou vendas desapontadoras.

A Unilever, fabricante do xam-
pu Dove, teve de enfrentar os fortes
números comparativos do mesmo
período do ano passado e o clima
ruim na primavera europeia, que
afetou as vendas de sorvetes.

A companhia divulgou um au-
mento nas vendas anualizadas do
primeiro trimestre de 4,9%, 70

pontos-base abaixo das expectati-
vas de consenso do mercado. Em
uma base detalhada e levando em
conta o impacto negativo do câm-
bio, a receita da Unilever cresceu
0,2% para € 12,2 bilhões.

Em termos gerais, a Europa
mostrou ser o ponto fraco; as ven-
das recuaram 3,1% depois que a
população comprou menos pro-
dutos da Unilever e pagou menos
por eles. “O sul da Europa conti-
nua especialmente difícil e a con-
fiança do consumidor no norte
da Europa continua sendo corroí-
da pelo aperto fiscal e a continui-
dade do impacto da crise finan-
c e i r a”, informou a Unilever.

Os mercados emergentes cres-
ceram vigorosos 10,4%, em con-
traste com a redução do cresci-
mento apresentada por outros
países. Em nenhum lugar isso fi-
cou mais evidente que na destila-
ria francesa Pe r n o d - R i c a r d , cujas
marcas incluem o uísque Chivas
Regal e a vodca Absolut.

Assim como outras fabricantes
de bebidas, a Pernod aproveitou a
onda de demanda chinesa por uís-
ques e conhaques, registrando um
crescimento orgânico no país de
18% na primeira metade de seu
exercício social. Entretanto, os nú-
meros mais recentes do terceiro
trimestre apontam uma contração
de 2%, segundo o Deutsche Bank.

No geral, o grupo francês teve
alta das vendas orgânicas de
6,1%. A expectativa do
mercado era de 7,4%.

A l i m e n to s
Julie Cruz e Yuki Yamaguchi
B l o o m b e rg

A Danone informou, na sexta-
feira, que assumir o controle da ja-
ponesa Ya k u l t “não está na agen-
d a”. A multinacional assinou um
novo acordo de cooperação com a
Yakult, retirando a cláusula que a
impedia de elevar sua participação
na companhia. A aliança original
foi acordada há nove anos.

Segundo a porta-voz da Dano-
ne Agnès Berthet-d’Anthonay, a
confiança que se desenvolveu en-
tre as empresas desde a assinatu-
ra do acordo original de coope-
ração, em 2004, leva à conclusão
de que não há mais necessidade
de uma restrição formal sobre a
participação de 20% da Danone
na fabricante japonesa.

O jornal “Nikkei” informou na
sexta-feira, poucas horas antes,

que a Danone, sediada em Paris,
poderia aumentar sua participa-
ção para 36%. A empresa france-
sa, a maior fabricante mundial
de iogurtes, tentara aumentar
sua fatia após a assinatura do
acordo original a fim de impul-
sionar seus negócios na Ásia,
mas a Yakult se opôs ao preten-
dido aumento.

“Teoricamente, a Danone pode
assumir o controle da Yakult, no
entanto, a empresa deixou claro
que não tem interesse em fazer
i s s o”, disse o analista Jon Cox, da
corretora Kepler Capital Markets
,de Zurique, por telefone. “Eles
pretendem estreitar seus laços.”

Segundo os termos do novo
acordo, a Danone manterá três
de seus representantes no conse-
lho de administração da Yakult.
As empresas atuaram em coope-
ração em pesquisa e promoção
de produtos, e poderão ampliar a
colaboração “para áreas mais

operacionais por natureza”, in-
formou a Danone.

O analista James Edwardes Jo-
nes do banco de investimento
RBC Capital Markets, disse que
encararia “com preocupação”
qualquer sondagem da Danone
por maior participação na Ya-
kult, em vista da avaliação da
empresa japonesa. Ele prevê a
manutenção da fatia por en-
quanto. As ações da Yakult estão
sendo negociadas por valor
equivalente a 43 vezes seus lu-
cros estimados, segundo dados
da Bloomberg.

Os 80% do capital da Yakult
que a Danone não detém valem
cerca de € 5 bilhões, e custariam
à empresa francesa cerca de € 6
bilhões com o ágio de controle,
estima o analista Alex Molloy,
do Credit Suisse.

Os papéis da Yakult chegaram
a registrar queda de 15% ontem
no pregão de Tóquio após o

“Nikkei” ter informado que as
empresas tinham dissolvido seu
acordo inicial. O recuo acabou
se reduzindo para 5,7% e as
ações fecharam em 4.420 ienes,
após a divulgação da notícia de
que a Danone poderia aumentar
sua participação. O jornal não
revelou a fonte da informação.

A Yakult confirmou a dissolu-
ção do acordo de 2004 e a elabo-
ração de um novo após a notícia
do “Nikkei”. A Yakult não descar-
tará possíveis alianças com ou-
tras empresas, disse seu presi-
dente, Takashige Negishi.

As empresas não encerrarão
suas joint ventures na Índia e no
Vietnã, disse a porta voz Agnès,
ao comentar o artigo do jornal
“Nikkei”. As áreas de cooperação
previstas no acordo anterior se-
rão mantidas. As bebidas lácteas
conhecidas como probióticas e
fermentadas da Yakult se asse-
melham a produtos da Danone.

Danone descarta compra da Yakult

Falências Decretadas
E m p re s a : Ck Ayabe Epp - E n d e re ç o : Alameda Dos
Guatás, 231, Bairro da Saúde - Administrador Ju-
dicial: A Própria Administradora Judicial da Recu-
peração Judicial Rescindida, Dra. Marília Bueno Pi-
nheiro Franco - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falências
de São Paulo/SP - Observação: Recuperação Judi-
cial convolada em Falência
E m p re s a : Editora Bushido Ltda. ME - E n d e re ç o :
Av. Diederichsen, 849, Bairro de Vila Guarani - Ad -
ministrador Judicial: A Própria Administradora Ju-
dicial da Recuperação Judicial Rescindida, Dra. Ma-
rília Bueno Pinheiro Franco - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara
de Falências de São Paulo/SP - Observação: Recu-
peração Judicial convolada em Falência
E m p re s a : São Bernardo Fórmicas e Madeiras Ltda. -
Administrador Judicial: Dr. Alfredo Luiz Kugelmas - Va -
ra /C o m a rc a : 6a Vara de São Bernardo do Campo/SP

Processos de Falência Extintos
Re q u e r i d o : Kplc Comércio de Material Elétrico e
Implantação de Sistemas Ltda. - Re q u e re n te : A l-
venius Equipamentos Tubulares Ltda. - Va ra /C o-
m a rc a : 10a Vara de Campinas/SP - Observação: De-
sistência homologada
Re q u e r i d o : Mart Col Materiais e Artefatos de
Concreto Ltda. - Re q u e re n te : Dimas Rômulo Da-
voli - Va ra /C o m a rc a : Vara de Falências e Concor-
datas de Vitória/ES - Observação: Homologado
acordo celebrado entre as partes
Re q u e r i d o : Nra Projetos e Serviços Ltda. - Re q u e-
re n te : Cardápio S/C Ltda. - Va ra /C o m a rc a : Vara de
Falências e Concordatas de Vitória/ES - Observa-
ção: Falta de interesse de agir
Re q u e r i d o : Storkel Construtora Ltda. - Re q u e-
re n te : Manoel Geraldo de Oliveira - Va ra /C o m a rc a :

Vara de Falências e Concordatas de Vitória/ES - Ob-
servação: Falta de interesse de agir

Cumprimentos de Concordata
P reve n t i va
E m p re s a : Clarice Decorações Ltda. ME - Va -
ra /C o m a rc a : 1a Vara de São Bento do Sul/SC

Recuperação Judicial Deferida
E m p re s a : Infinito Comércio, Importação, Ex-
portação e Serviços Ltda. - E n d e re ç o : Av. Enge-
nheiro Luiz Carlos Berrini, 1694, Cjto. 1508, 15º An-
dar, Bairro de Cidade Monções - Administrador Ju-
dicial: Approbato Machado Advogados - Va ra /C o-
m a rc a : 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
E m p re s a : Nova Mercante de Papéis Ltda. - Endere -
ço: Rua Eloi Cerqueira, 234, Bairro do Belenzinho - Ad -
ministrador Judicial: Kpmg Corporate Finance Ltda. -
Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 abr. 2013, Empresas, p. B6.




