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Fonte: Kantar Worldpanel, Nielsen, Abipla.

Em expansão
Dados do mercado de produtos de limpeza
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Cenários Desembolso médio anual do brasileiro com o segmento sobe 41,5% em cinco anos, para R$ 271,68

Cresce gasto com produtos de limpeza
Adriana Meyge
De São Paulo

Toda indústria de bens de con-
sumo sofre com a inflação, mas o
setor de produtos de limpeza é um
dos que tem registrado menos im-
pacto do aumento geral de preços,
de acordo com Marcos Angelini,
presidente da Associação Brasilei-
ra das Indústrias de Produtos de
Limpeza (Abipla). Segundo o exe-
cutivo, o consumidor exclui outros
produtos da cesta antes de deixar
de comprar itens de limpeza.

O gasto médio do brasileiro
com produtos de limpeza cres-
ceu 41,5% nos últimos cinco
anos, passando de R$ 161,37 pa-
ra R$ 271,68 ao ano. Somente em
2012, o aumento foi de 8% em re-
lação ao ano anterior, segundo a
consultoria Kantar Worldpanel.

O mercado brasileiro de produ-
tos de limpeza é o quarto maior do
mundo, atrás de Estados Unidos,
China e Japão, segundo a Euromo -

n i t o r. Em 2012, o setor faturou
R$ 14,9 bilhões no Brasil, uma alta
de 3,5% sobre o ano anterior, de
acordo com dados compilados no
“Anuário Abipla 2013”, que será di-
vulgado hoje. Para este ano, a Abi-
pla espera manter a taxa de expan-
são entre dois a três pontos per-
centuais acima do aumento Pro-
duto Interno Bruto (PIB).

Além da expansão da classe mé-
dia, que beneficia as fabricantes de
bens de consumo em geral, Ange-
lini destaca quatro motores para o
avanço do setor de limpeza: o mer-
cado de construção e reforma de
lares aquecido, a maior conscienti-
zação da população sobre hábitos
de higiene, o avanço da participa-
ção da mulher no mercado de tra-
balho e o maior custo para manter
uma empregada doméstica. Os
dois últimos fatores impulsionam
o consumo de produtos que ofere-
cem mais praticidade.

O programa Minha Casa Me-
lhor, anunciado na semana pas-

sada pelo governo federal, tam-
bém vai beneficiar o setor. A linha
de crédito a juros baixos inclui
R$ 850 por família para a compra
de uma lavadora automática. O
aumento da presença desse ele-
trodoméstico, que hoje está em
menos da metade dos lares brasi-
leiros, vai aumentar o consumo
de sabão para lavar roupa e refor-
çar a tendência de migração para
produtos de maior valor agrega-
do, de acordo com Angelini.

A categoria de sabão para lavar
roupas em pó e líquido está entre
as que mais cresceram em 2012,
enquanto sabão em barra teve
um dos piores desempenhos, de
acordo com a Nielsen (ver quadro
ao lado). Nos últimos cinco anos,
a penetração de lava-roupa líqui-
do no Brasil aumentou de 6,5%
para 29,1%, segundo a Kantar.

A anglo-holandesa Unilever li -
dera o mercado de limpeza, mas
perdeu participação nos últimos
dois anos, de 24,6% para 23,2%,

segundo a Euromonitor. Neste
ano, a companhia anunciou in-
vestimento de R$ 50 milhões pa-
ra ampliar o portfólio de limpa-
dores e lançou 20 produtos das
marcas Vim e Cif. A britânica Re -
ckitt Benckiser tem a segunda
maior participação (12,8%), se-
guida pelas brasileiras Química
Amparo (11,3%), dona da marca
Ypê, e Bombril (6,6%).

De acordo com Angelini, que é
vice-presidente de higiene e lim-
peza da Unilever e assumiu a pre-
sidência da Abipla há um ano, o
Brasil tem um dos maiores níveis
de concorrência no segmento de
limpeza. “Isso é muito saudável.
Mais do que briga por participa-
ção de mercado, vai haver uma
expansão do setor”, afirma. Ar-
gentino, o executivo chegou ao
Brasil no ano passado e, antes dis-
so, trabalhou em diversos outros
mercados pela Unilever, como In-
glaterra, Itália, Rússia, Estados
Unidos, França, Japão e Turquia.

Va re j o
Scheherazade Daneshkhu
Financial Times, de Paris

A Fnac, varejista francesa de
livros e álbuns de música, vai se-
guir nova vida como uma em-
presa independente quando
abrir seu capital na bolsa de Pa-
ris nesta semana.

Seu controlador, o grupo PPR ,
também dono de marcas como a
Gucci, de artigos de couro, e a Pu-
ma, de vestuário esportivo, vai
desmembrar a empresa, entran-
do na fase final de sua estratégia
de transformação. O objetivo é
do conglomerado é passar de um
grupo de empresas de diversos
segmentos a uma companhia fo-
cada em luxo e moda.

O grupo PPR, anteriormente co-
nhecido como Pinault-Printemps-
Redoute, pertencente à família Pi-
nault, vai marcar a transformação

mudando formalmente seu nome
para Kering, nesta semana.

O novo nome e o desmembra-
mento ainda dependem de
aprovação dos acionistas no en-
contro anual do conglomerado,
marcado para amanhã. A Fnac
vai começar a ter suas ações ne-
gociadas como uma empresa se-
parada na quinta-feira.

O presidente do conselho de
administração e executivo-chefe
do PPR, François-Henri Pinault,
disse em março — quando a nova
denominação foi revelada — que
a mudança de nome destacava a
mudança de estratégia.

Pinault vem se desfazendo de
empresas de varejo de grande
escala, com baixas margens de
lucro, desde que assumiu o co-
mando em 2005, substituindo
seu pai, o fundador do grupo,
François Pinault.

Houve dificuldades para ven-
der a Fnac, cujas vendas e lucros

se estabilizaram apenas recente-
mente depois de vários anos de
declínio diante da concorrência
na internet. Decidiu-se, portan-
to, desmembrá-la do grupo con-
trolador. Analistas de mercado
preveem que a varejista será ava-
liada em € 400 milhões.

Há apenas dois anos, no início
de 2011, analistas do HSBC ava-
liavam a Fnac em € 2,3 bilhões —
o equivalente a 0,5 vezes a previ-
são de vendas para aquele ano.

O executivo-chefe da Fnac,
Alexandre Bompard, disse que a
empresa, maior varejista multi-
mídia da França em vendas, pre-
vê estabilização da receita e da
margem operacional em 2016.

Bompard pretende lançar nes-
te ano novos produtos, entre os
quais brinquedos e itens de de-
sign. A rede tem cerca de 100 lo-
jas na França e 70 em outros paí-
ses da Europa e no Brasil.

Em 2012, as vendas somaram €

1,4 bilhão, sendo 40% provenien-
tes de produtos do segmento edi-
torial e 55% de produtos tecnológi-
cos, como computadores e televi-
sores. Em 2010, as vendas da Fnac
foram de € 4,5 bilhões.

O executivo elevou as vendas
da Fnac na internet, que em 2012
representaram 12% do total.

O PPR já havia separado a Fnac
em sua contabilidade há alguns
anos. A varejista representa apenas
3% do valor de empresa do PPR.

A principal vantagem da sepa-
ração do PPR será aproximar o
grupo de seu objetivo de concen-
trar os esforços em suas duas
frentes principais. A Gucci, fabri-
cante de artigos de couro e rou-
pas de luxo, e a representada pe-
lo novo grupo de “estilo de vida”,
centrada na participação majori-
tária na Puma, a empresa alemã
de moda esportiva. Ainda restará
ao PPR a rede de varejo de
massa La Redoute.

REUTERS/CHARLES PLATIAU

Bompard, da Fnac, quer ampliar o mix, com brinquedos e itens de design

Coach perde mercado e diversifica VICTOR J. BLUE/BLOOMBERG

Para analistas, portfólio maior pode reduzir a lucratividade da grife de bolsas

Ac e s s ó r i o s
Cotten Timberlake
Bloomberg Businessweek

A Coach batalhou por visibili-
dade nos últimos anos, inicial-
mente com o lançamento de pro-
dutos de luxo mais ostensivo para
atrair consumidores mais jovens,
e depois reintroduziu linhas mais
clássicas para acalmar seus clien-
tes de longa data. Mas a empresa
permaneceu todo o tempo fiel a
suas raízes: bolsas de couro de
produção primorosa.

Mas agora que empresas
emergentes como a Michael
Kors Holdings e Tory Burch de-
safiam seu domínio nos Estados
Unidos, a Coach amplia seu fo-
co, na esperança de se tornar,
em última instância, uma marca
de “estilo de vida”, capaz de ves-
tir os clientes dos pés à cabeça.

A grife está começando com sa-
patos, um setor mais competitivo e
de crescimento mais lento que o
de bolsas. A área de calçados, além
disso, apresenta desafios poucas
vezes enfrentados pela Coach até
aqui: enquanto as bolsas sempre
se ajustam ao braço de uma mu-
lher, os sapatos são feitos por ta-
manho, e a Coach corre o risco de
ter um excesso ou um volume pe-
queno demais deles em estoque.

Além disso, sapatos não se pres-
tam à apresentação, semelhante a
de uma galeria de arte, que funcio-
nou tão bem para as bolsas nas lo-
jas próprias da Coach. Tudo isso le-

vou os analistas a se preocuparem
com a possibilidade de a expansão
de produtos pôr a legendária lu-
cratividade da empresa em risco
(sua margem bruta foi de 72,8% no
mais recente ano fiscal). Nas pala-
vras de Brian Pitera, um dos direto-
res da consultoria A.T. Kearney, “a
estratégia da Coach para a área de
calçados é uma batalha penosa”.

A Coach poderá considerá-la di-
fícil porque está fazendo uma in-
vestida na área de calçados como
medida defensiva, diz Robert Bur-
ke, fundador da empresa de pes-
quisa americana que leva seu no-
me. As empresas de moda normal-
mente realizam esse tipo de ex-
pansão quando ganharam tanta
força em seu mercado inicial que
os clientes passam a pedir a auréo-
la da marca em outros produtos. A
Ralph Lauren, por exemplo, come-
çou a vender gravatas masculinas
quatro décadas atrás, e seu funda-
dor desenvolveu diligentemente
sua imagem de marca inspirada na
vida inglesa no campo e no oeste
americano, aplicando-a, metodi-
camente, a mais categorias, da mo-
da masculina para a feminina, pas-
sando pela infantil, até chegar nos
produtos para a casa, escalonando
selos de diferentes faixas de pre-
ços. Não é esse o caso da Coach.

Nos últimos anos, Michael Kors,
Ralph Lauren, Tory Burch e a marca
Kate Spade da Fifth & Pacific entra-
ram agressivamente no território
da Coach, em busca das lucrativas
margens das bolsas. A Coach disse,
pela primeira vez, que sua partici-

pação no mercado de bolsas da
América do Norte recuou para 30%
no trimestre encerrado em dezem-
bro. Em janeiro, após passar anos
dando-se por satisfeita com sua
hegemonia sobre o mercado de
bolsas, a Coach informou que usa-
ria novas configurações de loja e
novos dólares de propaganda para
convencer os consumidores de
que está se tornando uma marca
de estilo de vida de roupas, joias e
outros produtos, e não apenas
uma vendedora de bolsas.

Em resposta por e-mail às per-
guntas encaminhadas, a porta-
voz da Coach, Andrea Resnick, in-
formou que a área de calçados é
“uma oportunidade significati-
v a” para a empresa. “Estamos nos
estágios iniciais”, disse. “Va m o s
avançar com determinação.”

A Coach já ofereceu alguns
modelos de calçados antes, como
os descontraídos tênis com logo
“C”, por US$ 98. Sua nova linha,
lançada em março na América
do Norte, é mais ampla, mais mo-
derna, e de preço mais alto, com
modelos como escarpins vendi-
dos por US$ 248 e rasteirinhas
por US$ 138. A empresa instalou
áreas de calçados em algumas lo-
jas principais e transformou os
sapatos em destaque nas vitrines
em mais de 75 pontos de venda.

Os calçados serão incorporados
mundialmente às lojas da Coach
no segundo semestre deste ano, e a
empresa vai tentar impulsionar as
vendas de sapatos em lojas de de-
partamentos que comercializam

seus produtos. A varejista está es-
tudando a possibilidade de produ-
zir calçados masculinos também.
“Prevemos que vamos desenvolver
uma divisão de calçados muito sig-
n i f i c a t i v a”, disse Victor Luis, que
deverá se tornar o principal execu-
tivo da Coach em janeiro de 2014.

A Coach estima que as vendas de
calçados no varejo alcançarão cer-
ca de US$ 250 milhões no ano fis-
cal a encerrar-se em junho, embo-
ra não forneça a receita da área de
calçados do ano fiscal anterior. Em
2012 a Coach faturou US$ 333,4
milhões ou cerca de 7% de suas
vendas, com produtos que não são
da área de bolsas e acessórios.

Os investidores se mostraram
céticos, até agora, com os planos
da Coach. As ações subiram 5,7%
este ano, até o dia 10, perdendo pa-
ra a alta de 19% do Índice de Produ-
tos Eletivos de Consumo do Stan-
dard & Poor’s 500 e o aumento de
22% registrado pela Michael Kors.
Parte dessa cautela diz respeito às
perspectivas da área de calçados. O
total de vendas de sapatos femini-
nos nos EUA subiu 3,5%, para US$
23,5 bilhões, nos 12 meses encer-
rados em março. O número indica
um ritmo mais lento que o avanço
de 5% da categoria bolsas, que
computou US$ 7,2 bilhões, segun-
do a empresa de pesquisa de mer-
cado NPD Group. As lojas, além
disso, têm de dispor de muitos ta-
manhos, e as remarcações para re-
novação de estoque podem cor-
roer as margens, disse Faye Landes,
analista da assessoria Cowen & Co.

Os quase 73% de margem bru-
ta supera os 59,8% da Ralph Lau-
ren e extrapola de longe os
44,7% computados pela Deckers
O u t d o o r, focada em calçados e
detentora da marca UGG. O pre-
sidente do conselho de adminis-
tração da Coach, Lew Frankfort,
disse que os calçados contribui-
rão para impulsionar as vendas
e a lucratividade e não afetarão

significativamente a margem
operacional. O primeiro indica-
dor da estratégia na área de cal-
çados foi positivo, informou a
empresa. A fatia dos calçados
nas vendas nas 170 lojas da Coa-
ch em que a linha ampliada foi
implantada cresceu para quase
12% no período de cinco sema-
nas que se seguiu ao lançamen-
to, em relação aos 3% anteriores.

PPR desmembra Fnac e ações da rede
começam a ser negociadas na quinta
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2013, Empresas, p. B4.




