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Acordo em Bangladesh divide redes
Louise Lucas e Barney Jopson
Financial Times

O colapso de um prédio em Ban-
gladesh, que resultou em mais de
1,2 mil mortos no mês passado,
deixou atordoados os varejistas, o
governo e a sociedade civil, que
agora buscam minorar as conse-
quências do desastre.

Mas se eles estão unidos no ob-
jetivo de pôr fim à série de aciden-
tes em fábricas que vêm se aba-
tendo sobre a indústria têxtil em
todo o mundo há mais de um sé-
culo, há fortes discordâncias so-
bre como atingir o alvo — inclusi -
ve entre os próprios varejistas.

Cerca de 30 redes, principal-
mente europeias, tendo à frente a
Hennes & Mauritz (H&M), a Indi -
tex (dona da Zara) e a Primark, es-
tão comprometidos em assinar
um acordo com força de lei relati-
vo a incêndios e segurança de edi-
ficações em Bangladesh.

Mas varejistas americanas criti-
caram o plano, que foi estruturado
por dois grupos de trabalho e pre-
vê inspeções independentes e a
exigência de que as varejistas ar-
quem com os custos de obras repa-
radoras nas fábricas afetadas.

O acordo “está longe de incor-
porar o bom senso nas soluções e

empenha-se em propor uma agen-
da estreita influenciada por inte-
resses especiais”, segundo a Natio-
nal Retail Federation, que repre-
senta redes de varejo americanas.

A Wa l m a r t , maior varejista do
mundo em faturamento, se opõe
dizendo-se contra os mecanismos
de solução de controvérsias do
acordo, mas afirmou que reconsi-
deraria sua posição se suas preocu-
pações forem sanadas. A também
americana Gap disse o mesmo.

No Reino Unido, a Arcadia, do-
na da rede To p s h o p, disse que en-
dossará a iniciativa “sob a condi-
ção de que tenhamos clareza so-
bre os custos finais para nós, algo
que até hoje não foi esclarecido.
Assim como acontece com qual-
quer outro contrato comercial
que assinamos, nós nos reserva-
mos o direito de rever nossa par-
ticipação, caso o acordo não atin-
ja os objetivos declarados no pra-
zo acordado”.

A federação do varejo america-
no acrescentou em comunicado
que o plano “busca levantar gran-
des volumes de recursos junto a
empresas privadas, sem a contra-
partida de responsabilidade
quanto à forma como os fundos
serão gastos, além de vincular os
varejistas a exigências específicas

de disponibilização de recursos
sem levar em conta a inviabilida-
de de tal imposição. E o acordo
proposto expõe as empresas
americanas a uma cláusula de ar-
bitragem juridicamente questio-
nável, num processo que atende
apenas aos sindicatos, e não aos
trabalhadores que representam”.

Parte das preocupações das
companhias americanas decorre
de os Estados Unidos serem uma
sociedade mais litigiosa.

Mas Peter McAlister, diretor da
organização Iniciativa de Comér-
cio Ético, um órgão tripartite que
agrega marcas, ONGs e sindica-
tos, disse: “Qualquer coisa que
não imponha responsabilização
não vale o papel em que está es-
c r i t o”. Ele acrescentou: “As em-
presas terceirizam operações
neste país há 25 anos e vêm acon-
tecendo uma série de desastres e
a única coisa séria que eles enten-
dem é quando têm de botar as
mãos em seus bolsos”.

Algumas empresas americanas
levaram seu temor de operar em
Bangladesh um passo adiante. A
Walt Disney anunciou estar sain-
do do país depois de mais de 100
trabalhadores terem morrido em
um incêndio em novembro nu-
ma fábrica perto de Dhaka.

Uma grande marca resumiu o
dilema: “Bangladesh é um lugar
muito difícil de se trabalhar, e
então, o que fazemos? Saímos to-
talmente do país e produzimos
um impacto negativo na capaci-
dade do povo de Bangladesh de
ganhar um salário?”

Essa não é a resposta preferida
pela maior parte da sociedade ci-
vil. A indústria do vestuário de
Bangladesh, que movimenta US$
19 bilhões por ano, emprega 4 mi-
lhões de pessoas. “Não queremos
agravar essa tragédia com mais po-
breza, levando os empregos embo-
r a”, disse o diretor de uma ONG.

Mas Bangladesh é um terreno
fértil natural para desastres: é po-
bre, sujeita a inundações, tem
instituições fracas e corrupção.
Alguns varejistas usam esses fa-
tores para argumentar que não
podem arcar sozinhos com a res-
ponsabilidade. Por exemplo,
afirmam eles, assegurar a integri-
dade estrutural dos edifícios é
quase impossível, quando licen-
ças de construção podem até
mesmo não existir. As ONGs re-
jeitam isso. “Se eles podem cum-
prir [regulamentos] em Not-
tingham, porque eles não conse -
guem fazê-lo em Dhaka?”,
disse McAlister.

Privalia recebe € 25 milhões de fundo
Moda
Marina Falcão
De São Paulo

O clube de compras on-line
Privalia, com sede na Espanha,
recebeu aporte de € 25 milhões
(R$ 65,4 milhões) do fundo bel-
ga Sofina esta semana. Grande
parte dos recursos serão investi-
dos na operação brasileira, a
maior da companhia e única
que ainda tem resultado opera-
cional negativo.

Com sete anos de atuação no
mundo, e quatro no Brasil, a Pri-
valia vende roupas e acessórios
de grifes com desconto. No ano
passado, a companhia registrou
faturamento de € 422 milhões
(cerca de R$ 1,1 bilhão), alta de
32 % em relação ao ano anterior.

Fábio Bonfá, diretor-geral da
empresa no Brasil desde setembro,
conta que globalmente a Privalia

atingiu “ponto de equilíbrio” no
primeiro trimestre deste ano. To-
das as operações — Alemanha, Es-
panha, Itália e México — estão com
Ebitda no azul. Só falta o Brasil.

Bonfá diz que operação local é
mais pesada em termos de custos
do que nos outros países. “Precisa -
mos de um suporte logístico maior
por aqui”, disse o executivo.

Por outro lado, o Brasil é a ope-
ração de porte mais relevante da
Privalia, seguido imediatamente
por Itália e Espanha. O país tam-
bém é onde a empresa enxerga o
maior potencial de crescimento.

No ano passado, o setor de co-
mércio eletrônico no Brasil fatu-
rou R$ 22, 5 bilhões, alta de 20%
em relação a 2011. De acordo
com a consultoria e-bit, o varejo
virtual deve crescer 24% este ano
e movimentar R$ 28 bilhões .

Até dezembro, a operação bra-
sileira da Privalia deve sair do
vermelho, diz Bonfá. Para tanto, a

empresa vai utilizar os recursos
do Sofina para aprimorar seus
processos operacionais no país e
a estrutura de atendimento ao
consumidor. Por ora, o executivo
descarta aquisições Brasil, onde
o maior concorrente direto da
varejista é a B r a n d s c l u b.

Capitalizada, a Privalia também
se prepara abrir um quarto centro
de distribuição no país, meta que
deve ficar para depois de 2013.

Atualmente, cerca de 15% das
vendas da varejista no Brasil
ocorrem por celular. Bonfá con-
sidera esse desempenho bom,
mas diz que ainda há muito espa-
ço para crescer. Somando todas
as operações da companhia no
mundo, um terço das vendas já
ocorrem via celular. “Como nos-
so negócio depende muito de
ações promocionais passageiras,
é interessante que o consumidor
possa fazer suas compras a qual-
quer hora, em qualquer lugar”.

No primeiro trimestre do ano, a
Privalia teve Ebitda equivalente a
3% da sua receita líquida. Bonfá diz
que essa margem deve ir para 8%,
mas não estipula prazos para isso.
“O mais difícil já passou e, daqui
para frente, a tendência é que o re-
sultado da empresa seja alavanca-
do pelo ganho de escala e diluição
dos custos fixos”, afirma.

O aporte do fundo Sofina é o sé-
timo da trajetória da Privalia. A
companhia já recebeu, no total, €
60 milhões (R$ 156,64 milhões) de
investidores institucionais como
La Caixa Capital Risc, Nauta Capi-
tal, Highland Capital Partners, Ge-
neral Atlantic, Insight Venture
Partners e Index Ventures.

Fundada pelos espanhóis José
Manuel Villanueva e Lucas Car-
né, a companhia tem ainda co-
mo sócios Mirco Schultis e Hol-
ger Hengstler, criadores do
Dress-for-Less, do mesmo seg-
mento que a Privalia.

Higiene pessoal Linha Sou será lançada em julho e terá embalagem flexível que usa 70% menos plástico

Natura muda para ter produto mais barato
SILVIA COSTANTI/VALOR

José Vicente Marino, vice-presidente da Natura, diz que foram investidos R$ 100 milhões na produção e que a ideia é dar ao consumidor apenas o “essencial”

Adriana Meyge
De São Paulo

A Natura lança em julho uma
nova submarca de produtos para
corpo e cabelo, batizada de Sou,
com embalagens menores e mais
simples e preços bem abaixo dos
praticados pela empresa de ven-
da direta. O projeto começou a
ser desenvolvido há 3 anos e
meio e foi testado por dez meses
no interior de São Paulo. O lança-
mento pode ajudar a companhia
a recuperar participação no mer-
cado de higiene pessoal, no qual
perde espaço desde o ano passa-
do. A companhia investiu R$ 100
milhões em fábrica e maquinário
para a produzir a nova linha.

Para chegar a uma faixa de pre-
ço menor do que pratica hoje, a
Natura buscou maior eficiência
em toda a cadeia, desde a escolha
de matéria-prima até o consumo
final. A embalagem usa 70% me-
nos plástico e é flexível como a de
um refil. Além de ser mais econô-
mico para a empresa, o formato
permite maior aproveitamento do
conteúdo — o consumidor pode
espremer a embalagem até o final.
Os produtos são feitos com menos
ingredientes e com a mesma fra-
grância. Todos os recipientes são
do mesmo tamanho (200 ml) e de-
senho -— a cor é a única coisa que
os diferencia. A ideia é dar ao con-
sumidor apenas o “essencial”, diz
José Vicente Marino, vice-presi-
dente executivo da Natura.

As máquinas que fabricam a li-
nha foram importadas da Espanha
e estão instaladas em uma unidade
própria da Natura, em Cajamar
(SP), e em dois fabricantes terceiri-

ano passado, para 13,4%, princi-
palmente nas categorias de deso-
dorante e xampu. Unilever, Proc-
ter e O Boticário ganharam mer-
cado no mesmo período.

No primeiro trimestre deste
ano, as vendas da Natura cresce-
ram apenas 2% no Brasil. Um dos
motivos internos para esse de-
sempenho fraco foi a falta de ino-
vação no período. Os próximos
trimestres vão tentar consertar
isso. Segundo Marino, as vendas
começaram a melhorar a partir
da segunda quinzena de feverei-
ro. Ele disse que a empresa teve
“um bom Dia das Mães”.

reconhece que existem outros de-
sejos e outras formas de consumir
que são legítimas e que a gente não
vai deixar de atender”, diz o execu-
tivo, quando questionado sobre o
risco de promover o consumo do
“essencial”. Nos testes que a em-
presa fez em cidades médias de
São Paulo, a canibalização de ou-
tras linhas da marca foi muito pe-
quena, segundo o executivo.

O mote da campanha de marke-
ting, que deve ir ao ar em agosto,
será o consumo consciente. Uma
das coisas que a campanha vai pro-
mover é que o consumidor pode
aproveitar até a última gota.

O portfólio da linha Sou é de 28
produtos, que devem chegar aos
poucos ao mercado. Em julho, as
consultoras da Natura começam a
vender cinco itens — duas versões
de sabonete líquido a R$ 6,70 e
três variantes de hidratante a R$
10,60. Hoje o hidratante mais ba-
rato da Natura custa R$ 31,80 (a
embalagem de 400 ml). O valor,
por mililitros, da linha Sou tam-
bém é menor. Até outubro, esta-
rão à venda produtos para cabe-
los: xampus, condicionador, más-
cara e creme para pentear. Apesar
dos preços menores, a margem de
alguns produtos são até melho-

res, segundo Marino. “Consegui -
mos viabilizar margem onde tem
gente que fica apertado”, diz, sem
dar maiores detalhes.

A Natura também relançou na
semana passada a linha Plant, de
cuidados com os cabelos, com no-
vas fórmulas e embalagens. Com
as novidades, a Natura espera re-
cuperar participação no mercado
de produtos para o cabelo, diz
Marino. A concorrência é acirra-
da, com fortes investimentos de
multinacionais como U n i l e v e r,
Procter & Gamble e L’Oréal. A Na-
tura perdeu um ponto percentual
no mercado de higiene pessoal no

zados em Louveira (SP).
A embalagem chega à linha de

produção enrolada em bobinas,
economizando espaço no trans-
porte. O plástico é introduzido no
equipamento, e o produto sai de lá
pronto. Uma única máquina é ca-
paz de construir a embalagem, en-
vasar e lacrar todos os itens da li-
nha. São feitos 100 produtos por
minuto. Para se ter uma ideia, na
fábrica de cremes da Natura, onde
funcionam duas linhas de produ-
ção de Sou, a média é de 60 itens
por minuto. Essa fábrica está em
expansão e vai mais que dobrar de
tamanho até 2014, passando de 12
para 26 linhas de produção.

De acordo com Marino, a Natu-
ra quer atingir consumidores que
não são contemplados pela em-
presa: os “caçadores de barga-
nhas”. O executivo conta que, no
planejamento estratégico de
2008 e 2009, a companhia identi-
ficou a necessidade de entrar nes-
se segmento. Segundo Marino, a
linha busca preencher uma faixa
intermediária de preços. O in-
gresso nessa nova classe pode dar
à Natura maior condição de com-
petir com marcas vendidas no va-
rejo tradicional assim como ou-
tras empresas de venda direta, co-
mo Av o n e Jequiti. A faixa mais
baixa é outra lacuna no público-
alvo da empresa. “Sabonete de 50
centavos a Natura não tem e não
está nos nossos planos ter”, diz.

O lançamento que promete
apenas o essencial vai na contra-
mão da atual onda de sofisticação
do consumo verificada no merca-
do de higiene e beleza. Marino diz
que o que é essencial varia muito
de uma pessoa para outra. “A gente

SILVIA COSTANTI / VALOR

Operação brasileira deve sair do vermelho este ano, diz Bonfá, da Privalia

JEFF HOLT/BLOOMBERG

Colapso de uma fábrica têxtil causou mais de 1,2 mil mortos no mês passado

EMPRESTIMOS
TIRE SUA EMPRESA DO VERMELHO!!!!!!! LIBERAMOS
RECURSO FINANCEIRO ACIMA DE 800 MIL REAIS PARA
PESSOA FISICA OU JURIDICA COM JUROS BAIXOS E ATÉ
10 ANOS PARA PAGAR.TEMOS INVESTIDOR PARTICULAR
E OPERAMOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL! NÃO
COBRAMOS PROJETO!

NÃO COBRAMOS TAXA ANTECIPADA!
TRABALHO SERIO COM SIGILO ABSOLUTO.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 maio 2013, Empresas, p. B3.




