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Curta

Socorro às aéreas
O ministro da Secretaria de

Aviação Civil (SAC), Wellington
Moreira Franco, disse ontem que
no prazo de dez dias o governo
deve ter um posicionamento so-
bre o pedido de socorro das com-
panhias aéreas para combater a
crise financeira pela qual passam.
O pleito foi apresentado em 20 de
agosto pela Associação Brasileira
das Empresas Aéreas (Abear), que
reúne as companhias TA M , Gol,
Av i a n c a e Azul. Entre os pedidos
emergenciais feitos pela entidade,
está a isenção temporária do pa-
gamento de tarifas aeroportuá-
rias. Também foi solicitada a de-
soneração de PIS/Cofins sobre o
querosene de aviação e a mudan-
ça da fórmula que define o preço
do combustível.

va l o r .com.br

Hunter Douglas avalia segunda fábrica no paísLUIS USHIROBIRA/VALOR

Siviero (à esq.) e Pereira, da Hunter Douglas, fabricante das cortinas Luxaf l ex

D e c o ra ç ã o
Luciana Marinelli
De São Paulo

A holandesa Hunter Douglas,
fabricante das persianas e cortinas
Luxaflex, estuda a construção de
uma segunda fábrica no Brasil. Em
2012 as vendas cresceram acima
de 20%, segundo Marcelo Siviero,
diretor-geral da companhia no
país. Para este ano, a meta inicial
era repetir esse patamar, mas o ce-
nário econômico mais fraco mu-
dou as expectativas. “Ainda pre-
tendemos crescer dois dígitos, en-
tre 10% e 15%”, diz Siviero. “O pri-
meiro semestre ‘andou de lado’,
mas acreditamos em um segundo
semestre mais forte”.

A empresa tem uma fábrica em
Campinas (SP), que opera desde
1991. Segundo Marco Antonio Pe-
reira, diretor da divisão de corti-
nas, persianas e toldos da compa-
nhia, a unidade já está perto do li-
mite de capacidade. A decisão da
nova fábrica deve ser tomada pela

matriz na Holanda em reunião do
conselho em novembro. “Com o
crescimento de Luxaflex a segunda
fábrica vai ser inevitável. O que po-
de acontecer [diante da desacele-
ração econômica] é postergar um
p o u c o”, afirma Pereira.

A companhia não divulga nú-
meros por país, mas as operações
na América Latina vêm puxando as
vendas. No ano passado, a receita
global teve queda de 1,7%, para
US$ 2,5 bilhões. Em volume, o au-
mento foi de 1,4% em relação a
igual período de 2012. Já no mer-
cado latino-americano, houve ex-
pansão de 8% em volume. Em dóla-
res, a receita ficou estável na re-
gião, em US$ 248 milhões, como
efeito da variação cambial.

Uma das apostas para impulsio-
nar o avanço no Brasil é sua segun-
da marca Columbia, que começou
a ser vendida este ano na rede de
lojas de material de construção e
artigos para o lar Leroy Merlin. Até
então, a linha só era encontrada
em lojas multimarcas de cortinas.
Trata-se da estreia da empresa no

grande varejo. Em um estande
montado na loja, um promotor
vende o produto sob medida.

Com o uso de equipamentos
mais simples, menos acabamentos
e tecnologia aplicada aos tecidos, a
linha Columbia é bem mais barata
que a Luxaflex. Uma persiana hori-
zontal da marca principal sai a
partir de R$ 154 o metro quadra-
do, enquanto uma vertical Colum-
bia custa a partir de R$ 46 o metro
quadrado — 70% menos.

“Estamos em cerca de 15 lojas
[da Leroy] com a marca Columbia
e o objetivo é chegar a todas em
2014”, diz Pereira. A rede tem cer-
ca de 30 unidades. “Os volumes
ainda não são relevantes, mas en-
tendemos que passarão a ter um
percentual significativo no ‘busi -
ness’ Columbia a partir do pri-
meiro semestre do ano que vem.”

Ter uma linha com preços me-
nores foi uma estratégia traçada
pelo grupo para os mercados
emergentes nos últimos anos. No
Brasil, a linha foi lançada em 2011
e abriu a oportunidade de concor-

rer com fabricantes regionais de
cortinas sob medida espalhados
pelo país. O produto é vendido em
mais de mil lojas multimarcas.

Mas a maior parte da receita
vem mesmo da linha principal Lu-
xaflex, distribuída em 180 reven-
das exclusivas. Este ano, a empresa
lançou mais de 200 tecidos. O ape-
lo maior nessa categoria são os te-
cidos tecnológicos, que proporcio-
nam isolamento térmico e acústi-
co. Também há opções de motori-
zação para facilitar abertura e fe-
chamento das cortinas. Hoje, 65%
da venda de Luxaflex é feita por in-
termédio de arquitetos e 35%, dire-
tamente para o consumidor final.

Outra divisão da companhia é a
de produtos arquitetônicos, com o
fornecimento de revestimentos,
forros e fachadas para grandes
projetos como estádios e aeropor-
tos. “Essa divisão cresce acima de
25% e tem grande potencial com as
obras de infraestrutura para Copa
do Mundo e Olimpíada”, diz Sivie-
ro. A área representa 27% da recei-
ta do grupo na América Latina.

B e l ez a Companhia planeja tirar fábrica do papel e abrir em 2014 um novo centro de distribuição no Brasil

Mary Kay eleva estimativa de expansão
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Polanco, diretor da Mary Kay no Brasil, espera que a operação cresça 70% este ano, com os investimentos na carreira das consultoras e em lançamentos

Adriana Meyge
De São Paulo

A Mary Kay, empresa america-
na de venda direta de cosméti-
cos, prevê crescer 70% no Brasil
em 2013 em relação ao ano pas-
sado — acima da meta de 50% es-
tipulada anteriormente. “2013
tem sido algo incrível para nós”,
afirma o diretor-geral da compa-
nhia no país, o peruano Alvaro
Polanco, a despeito do arrefeci-
mento do consumo este ano.

De acordo com Polanco, a em-
presa colhe os frutos de investi-
mentos na carreira das consulto-
ras e em lançamentos de produ-
tos. Como ainda tem um porte
médio, a companhia também
tem mais espaço para crescer or-
ganicamente do que as princi-
pais concorrentes, com a expan-
são no Estado de São Paulo e na
ampliação de suas fronteiras pa-
ra as regiões Norte e Nordeste.

Há 15 anos no Brasil, a Mary Kay
tem hoje 200 mil consultoras, qua-
tro vezes mais do que em 2009,
quando Polanco assumiu o cargo.
Seu exército é agora comparável
ao da Jequiti, do Grupo Silvio San-
tos, mas ainda está muito atrás das
líderes de mercado Av o n , com 1,5
milhão de revendedoras, e Natura,
com 1,2 milhão. Para os próximos
cinco anos, a Mary Kay planeja
multiplicar o número de revende-
doras por quatro.

A Mary Kay é a sexta maior
companhia de venda direta do
mundo, com 3 milhões de con-
sultoras em 35 países e vendas lí-
quidas de US$ 3,1 bilhões. O Bra-
sil é o quinto maior mercado do
grupo, atrás de China, Estados
Unidos, Rússia e México.

Para comportar o crescimento
no Brasil, a companhia planeja
abrir um segundo centro de distri-
buição no país até o ano que vem.
Polanco também afirma que a Ma-
ry Kay vai tirar do papel a fábrica
própria anunciada há dois anos
pelo comando global. “Nosso vo-
lume está crescendo tanto que já

não podemos esperar muito mais”,
diz. Segundo ele, no primeiro se-
mestre de 2014 será definido o lo-
cal e o cronograma de instalação
da unidade. O escritório da com-
panhia em Barueri, na Grande São
Paulo, tinha 40 pessoas em 2009 e
hoje tem 230. Mais cem pessoas
devem se juntar ao time nos próxi-
mos 12 meses, afirma Polanco.

Antes que a fábrica tenha ende-
reço, Polanco coloca em ação seu
plano para diminuir a importação.
Quando chegou ao Brasil, pratica-
mente todos os produtos vinham
das unidades da companhia nos
Estados Unidos e na China. Hoje,
45% do portfólio é feito no país,
por dois fabricantes terceirizados,
e a ideia é aumentar esse índice pa-
ra 70% até o fim do próximo ano.

Polanco considera a alta do dó-
lar e a pressão inflacionária um
desafio para a operação no Brasil,
mas diz que não pensa em reajus-
tar preços agora. “Nosso custo vai
aumentar, mas vamos ver como o
mercado reage”. No início do ano,
alguns produtos foram ajustados
em torno de 4%, para manter o
posicionamento de preço da
companhia, cujos catálogos ofe-
recem um batom por R$ 35 e uma
máscara para cílios por R$ 50.

Como não investe em propa-
ganda, o principal gasto da Mary
Kay no país é no canal de vendas. A
companhia vai destinar R$ 180 mi-
lhões este ano a incentivos — como
bônus, gastos com viagens e 400
carros cor-de-rosa — às 3,2 mil di-
retoras de vendas, responsáveis
por divulgar informações sobre a
carreira e motivar revendedoras.
No topo da carreira estão 42 dire-
toras nacionais, e esse número não
para de crescer, segundo Polanco.

Em relação aos produtos, o
carro-chefe da Mary Kay, que
completa 50 anos este mês, sem-
pre foi cuidados com a pele e ma-
quiagem. Nos últimos meses, a
companhia lançou linhas de ma-
quiagem para adolescentes e de
cremes anti-idade. Mas Polanco
planeja reforçar o portfólio, hoje

com cerca de 300 itens, com o de-
senvolvimento de outras catego-
rias, como a de fragrâncias. O
executivo enxerga um grande
potencial de crescimento nesse
segmento, que tem no Brasil seu
maior mercado mundial. A
maioria dos produtos da Mary
Kay são desenvolvidos em Dallas,
nos Estados Unidos, mas a em-
presa tem fragrâncias próprias
para a América Latina e terá colô-
nias ao gosto das brasileiras. A
ideia é passar dos atuais 16 per-
fumes para 50 em cinco anos. A
empresa também estuda ter
itens para tratamento do cabelo.

Polanco, de 56 anos, está na
Mary Kay há 23. Era engenheiro
de uma companhia aérea, nos
EUA, quando foi atraído por um
anúncio da empresa de cosméti-
cos. O executivo chegou a traba-
lhar, na sede da companhia em
Dallas, com a fundadora Mary
Kay Ash, morta em 2001. Ele foi
diretor de vendas para as Améri-
cas e participou inclusive da
abertura da operação brasileira.

Coty inspira brasileiros a fazer perfumes
De São Paulo

Inspirados no modelo da multi-
nacional C o t y, três sócios brasilei-
ros criaram a Spray Fragrances,
com o objetivo de desenvolver per-
fumes para marcas licenciadas e
vender os produtos ao varejo. A
empresa nasce como uma divisão
do grupo Etilux, distribuidora da
marca de alicates Mundial.

A empresa começou a operar
há três meses com produtos já
existentes no mercado, os perfu-
mes da marca argentina Cannon.
Mas os próximos produtos serão
inéditos, de acordo com o sócio
João Vianna, e desenvolvidos com
parceiros no Brasil, Estados Uni-
dos e na China. Até o início de
2014, a companhia levará ao
mercado fragrâncias das marcas
Impala (de esmaltes da Mundial),
Isis Valverde (atriz da Globo),
Mustang (carro da Fo r d ) e as in-
fantis Galinha Pintadinha (da

Bromélia Produções), Barbie e
Monster High (ambas da Mattel).

A Spray vai importar os ingre-
dientes e os perfumes serão enva-
sados por uma fabricante tercei-
rizada no interior de São Paulo.
Os perfumes custarão de R$ 34 a
R$ 60 e serão vendidos em farmá-
cias, perfumarias e lojas de de-
partamento (como a Renner). A
previsão da companhia é chegar
a 10 mil lojas em cinco anos, com
vendas de R$ 100 milhões.

De acordo com a E u r o m o n i t o r,
as vendas de fragrâncias ao con-
sumidor somaram R$ 12,6 bi-
lhões em 2012, em alta de 25% so-
bre o ano anterior. As brasileiras
Natura e O Boticário e a america-
na Av o n respondem por 70% do
total. Metade das vendas são fei-
tas por meio de empresas de ven-
da direta, segundo a consultoria,
mas esse canal tem diminuído
sua participação, devido ao de-
senvolvimento do varejo. “Apro -

veitamos essa transição pela qual
o mercado de perfumaria está
passando no Brasil, de venda di-
reta para o varejo” afirma Vianna.
“Cada percentual é relevante”.

A criação da Spray uniu as dife-
rentes áreas de conhecimento
dos sócios. Vianna já trabalhou
na Natura e foi sócio de uma rede
de perfumaria. Gustavo Dedivits
tem experiência em licenciamen-
to de marcas, como a Ford, e Da-
vid Dayan, diretor da Etilux, em
distribuição. Os três investiram
R$ 5 milhões de capital próprio
nessa primeira fase do negócio.

A Coty — que distribui perfu-
mes de marcas como Adidas,
Calvin Klein, Playboy e Beyoncé
—, tentou entrar no mercado
brasileiro por meio de aquisi-
ções, mas terminou por fazer
parcerias com a Jequiti, do Gru-
po Silvio Santos, e com a distri-
buidora Frajo, controlada pelo
grupo Boticário. (AM)

L a n c h o n et e s
McDonald’s vende
1,9% mais em agosto
As vendas do McDonald’s ao
redor do mundo em “mesmas
lojas”, que consideram unidades
abertas há pelo menos um ano,
subiram 1,9% em agosto, ante
mesmo mês de 2012. Excluindo o
efeito cambial das operações, o
avanço teria chegado a 4,7%. A
rede de fast-food passa por um
mau momento principalmente no
Japão, na China e na Austrália. O
grupo tenta encontrar ofertas de
produtos que atendam a
necessidades específicas dos
consumidores dessas regiões,
mas por enquanto o forte ritmo
de crescimento do ano passado
compromete a performance.

Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Mas para começar ou melhorar
a sua empresa, até um especialista precisa de especialistas em pequenos negócios.
Vai empreender?Vai ampliar?Vai inovar? Conte com o Sebrae.

Educação Empreendedora Consultoria Gestão Inovação Resultados

Como vai? Somos o Sebrae.

Especialistas em pequenos negócios.

> Baixe o aplicativo do
Sebrae na App Store
ou na Play Store.
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