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Pe s q u i s a Recuo de 0,8% é menor que o obtido por outros
bens de consumo; receita teve aumento real de 1,5%

Cai o volume de
produtos de beleza
vendidos até junho
Adriana Meyge
De São Paulo

As vendas de produtos de hi-
giene e beleza no varejo brasilei-
ro tiveram crescimento nominal
de 8% (real de 1,5%) no primeiro
semestre deste ano em relação ao
mesmo período do ano passado,
de acordo com a Nielsen. O de-
sempenho está abaixo do avanço
de 10% registrado em iguais me-
ses de 2012, refletindo a piora do
cenário macroeconômico.

A expansão do faturamento
ocorre devido à entrada do con-
sumidor em novas categorias de
produtos (caso da coloração pa-
ra cabelos) e à compra de produ-
tos mais sofisticados (como a op-
ção pelos desodorantes em ae-
rossol e por sabonetes líquidos e

antibacterianos).
Em volume, as vendas de higie-

ne e beleza recuaram 0,8%, menos
que a queda média de 2,6% para
todos os bens de consumo. Com
exceção dos itens de limpeza, que
mostram alta no volume vendido,
todos os outros setores tiveram
uma queda mais acentuada. Os da-
dos serão apresentados hoje na
Beauty Fair, feira do setor que ocor-
re até terça-feira em São Paulo.

O diretor de pesquisa com con-
sumidor da Nielsen, Thiago Maia,
resgata um estudo da empresa de

2009, no qual os entrevistados in-
dicaram em que setores preten-
diam reduzir ou não os gastos na
crise: 86% pretendiam manter as
despesas com itens de beleza.
“Nesse contexto atual de desacele-
ração da economia, o comporta-
mento do consumidor tende a ser
similar ”, afirma. Apesar do PIB fra-
co e do maior endividamento da
população, Maia considera que o
cenário para o consumo continua
positivo, beneficiado pela dimi-
nuição do desemprego e o aumen-
to da renda nos últimos anos.

A boa notícia para o varejo e a
indústria é que os consumidores
consideram a compra de produ-
tos de beleza algo prazeroso, com
muitas opções e lançamentos. Po-
rém, a alta fidelidade a um grupo
de marcas em que confiam desa-
fia as fabricantes. Maia destaca a
importância da execução nas lo-
jas, já que o principal contato dos
consumidores com as marcas
ocorre no ponto de venda.

Em pesquisa feita pela Nielsen a
pedido da organização da Beauty
Fair, as perfumarias foram eleitas o
melhor local para se comprar pro-
dutos de higiene e beleza. O canal
recebeu a maior nota média de
600 consumidoras de São Paulo,
Rio, Porto Alegre e Recife. Os ou-
tros canais avaliados foram inter-
net, catálogos, farmácias, super-

mercados e hipermercados, lojas
de departamento, salão de beleza e
minimercado. As consumidoras
associam à perfumaria as qualida-
des de conveniência, atendimento
e novidades, atributos que tam-
bém se relacionam com drogarias.

Em 2012, as perfumarias foram
destaque na venda de produtos de
beleza, com alta de 25% no primei-
ro semestre. Neste ano, porém, o
canal acumulou alta de apenas 3%
até junho. Para Maia, essa desace-
leração é explicada pelo cenário
macroeconômico, mas também
pelo desempenho das farmácias —
que detém uma fatia maior no fa-
turamento do setor e cresceram
10% até junho. Nos últimos dois
anos, 970 perfumarias foram aber-
tas, totalizando 18,3 mil unidades,
e um milhão de novos lares passa-
ram a comprar no local. “É um ca-
nal que está consolidado na per-
cepção do consumidor, mas ainda
tem bastante potencial de cresci-
m e n t o”, diz Maia.

Dados da Nielsen mostram que
97% dos lares compram em mais
de um canal — o restante compra
apenas em supermercados e hi-
permercados. Cada canal se so-
bressai em determinada categoria.
A perfumaria é destaque em depi-
lação e coloração; a farmácia, em
cutelaria e esmalte; e a venda dire-
ta, em maquiagem.

Fonte: Nielsen *Cesta Nielsen é formada por 131 produtos
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L’Oréal mira cabeleireiros informais
Paola de Moura
Do Rio

O Brasil é o primeiro mercado
de salões de beleza na América La-
tina. São 342 mil estabelecimentos
formais que faturam R$ 40 bilhões.
No entanto, dos 1,5 milhão de pro-
fissionais que trabalham no setor,
1 milhão não possuem registro
formal e apenas 15% têm treina-
mento adequado. Os dados são de
um estudo feito pela L’Oréal, que
lança amanhã o kit Master Results,
de sua linha profissional Matrix,
com foco nas classes C e D.

“Temos salões muito bons, do
nível de Nova York ou Londres.
Mas também um número muito
maior de profissionais que atuam
sozinhas no morro do Alemão, na
Rocinha e em áreas espalhadas por
todo o país”, diz Mikael Henry, di-
retor-geral da divisão de produtos
profissionais da L’Oréal.

O kit Master Results virá com

DVDs de treinamento. Cada um
ensina uma técnica: corte, trata-
mento (nutrição e cauterização) e
coloração. A caixa mais simples,
que vem com os vídeos, tesoura,
pente fino, pincel, avental e bacia
para tintura, custa R$ 200. Os pro-
dutos da linha — xampu, condicio-
nador e máscara, também chama-
dos de Master Results —, devem ser
comprados separadamente.

Segundo o executivo da L’Oréal,
o Brasil é o primeiro mercado de
coloração e tratamento de cabelos
no mundo. Aqui, 80% das mulhe-
res vão ao salão a cada quinze dias,
enquanto na Europa elas só fre-
quentam quatro vezes por ano.
“Para a brasileira o cabelo é o car-
tão de visitas”, diz Henry. “E isto va-
le para todas as classes sociais”.

Hoje, a linha Matrix já repre-
senta metade das vendas da divi-
são profissional da L’Oréal. A
companhia francesa atende 60
mil cabeleireiros no Brasil tam-

bém com as marcas Redken, Ké-
rastase e L’Oréal Professionnel.

A Matrix concorre não só com
linhas específicas para salões —
como Wella Professionals, da
Procter & Gamble, e Seda Profes-
sional, da Unilever —, mas tam-
bém com os produtos do varejo.
“É comum a cliente passar no su-
permercado e comprar tintura
para o cabeleireiro aplicar”, diz
Henry. Além disso, ele comenta
que o mercado de salões volta-
dos para as classes C e D é muito
pulverizado e não há uma marca
que seja referência. “Muitas vezes
eles [esses salões] optam por pro-
dutos de varejo, que são mais fá-
ceis de usar, não requerem co-
nhecimento técnico. Os cabelei-
reiros desses salões não são fiéis a
nenhuma marca.”

A linha de produtos será ofereci-
da também pela internet. “Hoje,
46% dos consumidores virtuais es-
tão na classe C”, afirma Henry.

Justiça nega acordo entre Vasco e Fazenda Nacional
Fu t e b o l
Guilherme Serodio
Do Rio

A Justiça Federal não autori-
zou o acordo entre o Vasco da Ga-
ma e a Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional para o parcela-
mento de uma dívida do clube
no valor de R$ 87 milhões. Com a

decisão, o clube não conseguirá
emitir a Certidão Negativa de Dé-
bito (CND), necessária para fir-
mar contrato de patrocínio com
a Caixa Econômica Federal.

A juíza Fabíola Utzig Haselof,
da 26ª Vara Federal do Rio de Ja-
neiro, negou o acordo argumen-
tando que as garantias ofereci-
das pelo Vasco em imóveis e con-
tratos são insuficientes.

Na decisão, a juíza afirma que
os contratos apresentados como
garantia pelo clube já foram pe-
nhorados em outras execuções
fiscais. Segundo a juíza, embora
houvesse autorização do próprio
Ministro da Fazenda e pelo Advo-
gado-Geral da União para que o
acordo fosse firmando, a própria
PGFN considerou os contratos
insuficientes como garantia.

Acerca dos dois imóveis tam-
bém apresentados como garan-
tia, a decisão aponta que uma
avaliação judicial negou os bens
como garantia”. O Vasco ofere-
ceu dois imóveis na rua Alexan-
dre Ferreira, 175; e avenida Epitá-
cio Pessoa, 8.920, ambos na La-
goa, bairro nobre do Rio.

A juíza tampouco aceitou o pe-
dido de segredo de justiça para o

processo solicitado pelo clube e
pela União. O acordo chegou a
ser publicado no Diário Oficial
da União no dia 26 de agosto. O
clube pagaria os R$ 87 milhões
em sessenta meses (cinco anos).

O Vasco pretendia obter a Certi-
dão Negativa de Débito (CND) pa-
ra firmar um contrato de patrocí-
nio com a Caixa cujo valor pode
chegar a R$ 15 milhões anuais, se-

gundo a imprensa esportiva.
Procurado pelo Va l o r , o Vasco

informou que vai recorrer da de-
cisão. O clube, porém, continua
negociando o patrocínio com a
Caixa. O Vasco é o segundo clu-
be do Rio, ao lado do Fluminen-
se, a enfrentar problemas para
quitar suas dívidas com a União.
Apenas o Flamengo obteve a
Certidão Negativa de Débito.

Glaxo negocia a venda
de ativos para a Suntory
Bebidas
Anne-Sylvaine Chassany e
Jonathan Soble
Financial Times, de Londres e Tóquio

A GlaxoSmithKline (GSK) está
em negociações avançadas para
vender a Lucozade e a Ribena à
Suntory Beverages, do Japão. O ne-
gócio poderá avaliar as marcas de
produtos de consumo em mais de
1 bilhão de libras esterlinas, disse-
ram três pessoas bem-informadas
sobre as negociações.

As conversações seguem-se à
decisão da GSK, tomada em abril,
de vender as marcas veteranas co-
mo parte de uma iniciativa maior
de se concentrar em medicamen-
tos e produtos relacionados à saú-
de. Previa-se que poderia ser assi-
nado um negócio ainda nesta se-
mana com a Suntory, embora as
empresas, até ontem, ainda não ti-
vessem chegado a um acordo, dis-
se uma das pessoas. A GSK preferiu
não comentar, enquanto a Suntory
declarou: “Nada foi decidido”.

A GSK disse em abril que vende-
ria a divisão das bebidas Lucozade
e Ribena até o fim do ano, devido à
sua concentração Reino Unido e
nos países da Comunidade Britâ-
nica, e porque seus perfis de bebi-
das saudáveis são mais fracos que
os de outros de seus produtos

Analistas previam inicialmente
que a venda geraria mais de 1,5 bi-
lhão de libras esterlinas. A empre-
sa também havia dito que reuniria
seus medicamentos genéricos nu-

ma nova divisão de negócios que
também poderia ser vendida.

A Ribena, uma marca de bebida
de fruta voltada para as crianças, e
o isotônico Lucozade geraram cer-
ca de 600 milhões de libras esterli-
nas em receita no ano passado. Sir
Andrew Witty, principal executivo
da GSK, disse em abril: “Adoramos
essas marcas, achamos que fize-
mos um trabalho fabuloso, mas há
outros proprietários potenciais ca-
pazes de gerar valor maior com
uma base de distribuição melhor”.

A Suntory, mais conhecida fora
do Japão por sua divisão Orangina
Schweppes, tem sido encarada co-
mo uma das mais sólidas compra-
doras das bebidas.

Grupos como Blackstone, Lion
Capital e PAI Partners ainda estu-
dam uma proposta de compra da
Ribena e do Lucozade caso seja
realizado um leilão. A AG Barr, a fa-
bricante escocesa da bebida cafei-
nada Irn-Bru, estudava uma possí-
vel oferta de 1 bilhão de libras es-
terlinas, disseram fontes em julho.

As empresas japonesas de bebi-
das embarcaram numa farra de
compras nos últimos anos. Gasta-
ram mais de 1 trilhão de ienes (US$
9,9 bilhões) em negócios no exte-
rior desde 2006, na tentativa de
compensar a queda da demanda
doméstica. As vendas internas de
cerveja — uma viga-mestra dos ne-
gócios — encolheram mais de um
terço nos últimos dez anos, devido
ao envelhecimento da população e
a mudanças de hábitos. ( Tr a d u ç ã o
de Rachel Warszawski)

‘Manter exportações de
2012 será uma façanha’

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Klein, da Abicalçados, diz que dólar ajuda, mas não a ponto de reverter quadro

Calçados
Do Rio

Ainda que a alta do dólar este-
ja ajudando as exportações da
indústria de calçados nos últi-
mos meses, a Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados) é pessimista
quanto aos resultados que a in-
dústria pode conseguir com o
mercado externo este ano.

Em entrevista ao Va l o r , o pre-
sidente da associação, Heitor
Klein, afirmou que não espera
um resultado superior ao obtido
com as exportações em 2012.
“Se o valor [das exportações]
conseguir se manter será uma
f a ç a n h a”, afirmou Klein. “Esta -
mos com um crescimento das
exportações em relação ao ano
passado em termos de volume,
mas com um empate no valor
no acumulado deste ano até ju-
l h o”, disse o executivo.

Até julho, o Brasil exportou
69,5 milhões de pares de sapatos,
o que somou US$ 628,2 milhões
em vendas, segundo a associa-
ção. O número é alinhado com o
valor das exportações registra-
das no mesmo período de 2012:
US$ 628,3 milhões. O Brasil ex-
porta cerca de 15% da produção
de calçados nacional.

Klein reconhece que a desvalo-
rização do real frente ao dólar e a
política de desoneração de ex-
portações guiada pelo governo,
com o Reintegra (que garante

crédito tributário de 3% do valor
exportado) favorecem o setor.
Para o empresário, no entanto, o
cenário para os próximos meses
ainda é incerto.

“O importante é que o dólar se
fixe no patamar que está ou um
pouco mais elevado e se consoli-
de porque está muito volátil e os
agentes têm receio de firmar po-
sições porque ainda não é seguro
que ele vá se fixar nesse pata-
mar ”, afirma. Segundo Klein, o
setor ainda não tem um número
fechado para a expectativa de ex-
portação em 2013 por conta da
flutuação da moeda americana.
O número só deve ser divulgado
após setembro, mês em que ocor-
rem as feiras internacionais no
hemisfério norte. “É a partir delas
que a gente vai poder testar a rea-
ção do mercado a nossas ofertas
com o novo custo”, disse.

“Estamos estagnados em uma
coisa em torno de US$ 1,1 bilhão
por ano [no valor das exporta-
ções], mas a nossa performance
padrão é US$ 1,8 bilhão”, disse,
em referência ao ano de 2007. “A
desvalorização já é sentida, mas
não ainda em um volume que
nos permita retornar àquela per-
formance tradicional do setor”.

O futuro do Reintegra é outro
fator de preocupação para o setor
no médio prazo. O Regime Espe-
cial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Ex-
portadoras está garantido por
decreto da presidente Dilma até o
fim do ano, mas há duas semanas

o secretário da Receita Federal,
Carlos Alberto Barreto, afirmou
que não há espaço fiscal para o
prolongamento do incentivo.

O assunto está previsto para
ser discutido no Congresso no
dia 17. “Estamos trabalhando pa-

ra que [o Reintegra] possa vigo-
rar no próximo ano”, afirmou,
durante uma discussão acerca de
barreiras técnicas a exportações
no Inmetro (Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia) esta semana. (GS)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 set. 2013, Empresas, p. B4.




