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Negócios No topo
Banco do Brasil lidera
ranking de queixas do
Banco Central. Pág. B14
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A rede britânica de cosméticos
The Body Shop, uma empresa
do grupo L’Oréal focada em pro-
dutos inspirados na natureza,
comprou ontem 51% da varejis-
ta brasileira Empório Body Sto-
re. A nova empresa usará a mar-
ca The Body Shop e trará ao Bra-
sil os produtos da companhia
britânica.

A transação envolveu um au-
mento de capital e prevê uma
opção de ampliação da partici-
pação da L’Oréal na empresa pa-
ra 80% em 2019. O valor do ne-
gócio não foi revelado. A opera-
ção depende da aprovação do
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade).

Os primeiros cosméticos da
Body Shop devem chegar ao Bra-
sil em 2014, informou a L’Oréal,
em comunicado. Parte desses
produtos será importada e ou-
tra produzida localmente, uma
estratégia similar e já usada pe-

la L’Oréal para vender no País
suas diversas marcas, como
L’Oréal Paris, Colorama, Lancô-
me e Maybelline.

Além de produtos do portfó-
lio global, a Body Shop oferece-
rá cosméticos feitos especifica-
mente para o consumidor brasi-
leiro no centro de pesquisa da
L’Oréal no Rio.

O fundador da Body Store,
Tobias Chanan, permanecerá
como CEO da empresa. Segun-
do ele, a companhia vendeu o
controle ao grupo L’Oréal para
aproveitar as sinergias entre as
duas operações. “Não estáva-

mos à procura de um investi-
dor. Fechamos o negócio por-
que há uma convergência fan-
tástica na operação da Body Sto-
re e da Body Shop”, disse. “Que-
remos fazer do Brasil a maior
operação da Body Shop.”

A Body Store faturou R$ 20
milhões no ano passado e pre-
tende fechar 2013 com 130 lojas.
Já a Body Shop vendeu€855 mi-
lhões em 2012 nas suas cerca
2.800 em 63 países.

Varejo. Ao comprar a fabrican-
te de cosméticos brasileira, a
L’Oréal ganhou uma presença

consolidada no varejo brasilei-
ro. Diferente de concorrentes
como O Boticário e Contém 1G,
que têm lojas próprias, ou Avon
e Natura, focadas em vendas di-
retas, a estratégia da L’Oréal é
fazer distribuição massiva no
varejo multimarcas. Hoje a úni-
ca operação própria da L’Oréal
no varejo brasileiro são os quios-
ques da marca de maquiagem
Maybelline, lançados em 2012.

“No segmento da Body Shop
é preciso dominar o ponto de
venda para trabalhar um concei-
to. A L’Oréal não tem lojas e usa
intermediários para vender o
que produz. Com a compra da
Body Store, ganha uma presen-
ça forte no varejo”, disse Ricar-
do Scaroni, professor de canais
de distribuição da ESPM.

As empresas ainda estão estu-
dando como será a adaptação
da loja da Body Store para rece-
ber a marca Body Shop. Segun-
do Chanan, a tendência é usar
padrões da Body Shop com
adaptações para o Brasil. “A pa-
dronização é importante. Mas
há uma peculiaridade no varejo
brasileiro que não será ignora-
da pela Body Shop.”

Avanço. A compra da Body Sto-
re é mais uma iniciativa da
L’Oréal para avançar no merca-

do brasileiro. A empresa é a ter-
ceira no ranking global de bele-
za e cuidados pessoais, mas está
em sétimo lugar neste mercado
noBrasil, segundo dados da con-
sultoria Euromonitor.

Para Marcelo Nakagawa,
coordenador do Centro de Em-
preendedorismo do Instituto
de Ensino e Pesquisa (Insper),
a transação coloca a L’Oréal em
um nicho que ainda é de poucas
marcas (o de cosméticos natu-
rais) e em concorrência direta

com a Natura. “O mercado de
cosméticos brasileiro tem mui-
ta concorrência. Hoje a Natura
é a que mais investe no ramo
dos produtos naturais, mas ain-
da não é forte em lojas físicas.”

A Body Store foi criada por
Chanan a partir de uma única
loja em Porto Alegre, em 1997, e
cresceu por meio de franquias.
A empresa acelerou em 2011,
quando o empresário Hélio Sei-
bel (Grupo Ligna) comprou
65% da companhia. Só em 2013,
a empresa abriu 50 lojas.

Já a The Body Shop foi com-
prada pela L’Oréal em 2006 por
€652 milhões. Na época, o presi-
dente da L’Oréal, Jean-Paul
Agon, disse que os planos da em-
presa eram trazer a marca ao
Brasil. O projeto ficou na gaveta
e só se tornou viável agora, com
a compra da empresa brasileira.

Mike Duke, presidente executivo do Walmart

L’Oréal compra Body Store e
traz marca Body Shop ao Brasil
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“O melhor complexo empresarial de São Paulo” com 160 mil m   

no centro expandido

“O cenário econômico está difícil e imprevisível no mundo inteiro”

DIVULGAÇÃO

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO

● Investimento
A L’Oréal planeja investir R$ 200
milhões na expansão de fábrica e
do centro de pesquisa, no Rio, e
na construção de um novo centro
de distribuição no Brasil neste
ano e no próximo.

Gestão. Tobias Chanan continuará como CEO da empresa

Com o negócio, grupo
francês avança no varejo
brasileiro e bate de frente
com a Natura no ramo de
cosméticos naturais

Foco. Ajuste da rede inclui principalmente as lojas menores, de vizinhança, e o atacarejo

Walmart muda estratégia no Brasil e
anuncia o fechamento de até 25 lojas
Márcia De Chiara

O Walmart, maior rede vare-
jista do mundo, decidiu arru-
mar a casa no Brasil e na Chi-
na, mercados considerados,
até pouco tempo atrás, como
os mais promissores entre os
emergentes. Até dezembro,
serão fechadas no Brasil en-
tre 20 e 25 lojas, a maior redu-
ção de pontos de venda desde
a estreia da rede no País, em
1995. Para a China está previs-
to um corte equivalente. Ao
todo, serão desativadas 50 lo-
jas nos dois países.

A decisão foi anunciada on-
tem durante o encontro anual
com investidores na sede da em-
presa em Bentonville, no Esta-
do de Arkansas, nos Estados
Unidos. O presidente executi-
vo da rede, Mike Duke, afirmou
que o cenário econômico atual
é “difícil” e “imprevisível” no
mundo inteiro.

Durante apresentação, a dire-
ção mundial da empresa desta-
cou que o Brasil vem tendo re-
torno sobre investimentos me-
nor que a média das operações
internacionais da companhia,
mas considerou que são gran-

des as oportunidades de melho-
ria no País. Em 2012, o Walmart
Brasil faturou R$ 25,9 bilhões e
ocupou o sexto lugar entre os
mercados nos quais a rede atua,
seguido pela China.

No Brasil, a direção da empre-
sa informou, por meio de nota,
que até o fim do ano serão fecha-
das lojas com baixo desempe-
nho. Segundo o comunicado, as
unidades estão distribuídas pe-
lo País e são principalmente de
pequeno e médio portes.

O Estado apurou que a maior
parte das lojas fechadas será de
vizinhança, sob a bandeira To-
doDia, e de atacarejo (Maxxi, lo-
jas que misturam atacado e vare-
jo), podendo estar nessa lista lo-
jas de hipermercados do Rio de
Janeiro. A ênfase no enxuga-
mento deve ser nos pontos de
venda localizados no Sul do
País. Hoje a rede tem 560 lojas
em 18 Estados. Desse total, 180
lojas são de vizinhança e 60 são
atacarejos. O número de lojas
de vizinhança supera o total de
hipermercados (141) e também
o de supermercados (150).

Especialistas observam que a
rede deve ter escolhido esses
dois formatos para ajustar os re-
sultados porque a expansão foi
muito acelerada neste tipo de
loja nos últimos cinco anos.

Para o consultor da Mixxer
Desenvolvimento Empresarial,
Eugênio Foganholo, Brasil e
China são mercados diferentes,
mas nos últimos anos tiveram
em comum a forte expansão. O
ajuste nesses dois mercados
ocorre por causa do menor rit-
mo de crescimento do varejo
nessas economias.

Compensação. Em nota, o
Walmart Brasil destacou que

pretende abrir 22 novas lojas no
Brasil ainda neste ano e refor-
mar mais de 40 unidades, com
investimentos de cerca de R$ 1
bilhão em 2013. Com o enxuga-
mento de lojas no País, serão
cortados cerca de 1,5 mil postos
de trabalho. Mas a empresa
acredita que poderá “oferecer
outra oportunidade de empre-
go para os funcionários dessas
lojas em outras unidades da re-
de”. No entanto, analistas de
mercado duvidam que isso seja
possível, por causa da desacele-
ração do varejo.

Para o presidente do Conse-
lho do Programa de Administra-
ção de Varejo (Provar), Claudio
Felisoni de Angelo, a decisão da
maior varejista do mundo de co-
locar o pé no freio ocorreu em

resposta a dois fatores: ao ritmo
mais lento de vendas nos EUA e
às incertezas em relação ao de-
sempenho dos mercados emer-
gentes. “O Walmart está reven-
do o posicionamento estratégi-
co para se firmar onde está con-
solidado”, disse ele.

Durante a conferência ficou
claro que a companhia também
esperareduziro ritmodeabertu-
ra de lojas no México e na Índia.
A projeção de investimentos do
Walmart Internacional foi cor-
tada em US$ 500 milhões. Em
vez dos US$ 4,5 bilhões projeta-
dos de investimentos fora dos
EUA anteriormente, serão apli-
cados US$ 4 milhões. A empresa
informou, porém, que continua
investindo na abertura de lojas
nesses países.

Os investimentos totais da va-
rejista, incluindo os EUA, fo-
ram reduzidos em US$ 200 mi-
lhões no ano fiscal que se encer-
ra em janeiro de 2015. A compa-
nhia também espera reduzir as
inaugurações de lojas de grande
porte no mercado americano e
acredita que as vendas líquidas
vão variar entre US$ 475 bilhões
e US$ 480 bilhões, com cresci-
mento de 1,2% a 2,3% em rela-
ção ao ano anterior.

O Walmart vem sofrendo
com vendas mais fracas nos
EUA na medida em que consu-
midores têm dado preferência
para comprar itens de maior va-
lor, como veículos. Assim como
os concorrentes, a companhia
vem registrando queda no nú-
mero de clientes que visitam as

lojas, o que é uma preocupação
diante da proximidade das fes-
tas de fim de ano.

A direção mundial destacou
que espera progredir nos merca-
dos emergentes com maior inte-
gração com as operações de co-
mércio eletrônico. “Estamos
confiantes de que, com maior
integração com o e-commerce,
vamos ter um cenário sólido de
crescimento”, disse o presiden-
te internacional Doug McMil-
lon./ COLABOROU DAYANNE SOUSA,

COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Reestruturação. Esta é a maior redução de pontos de venda já feita pela varejista americana no mercado brasileiro desde sua
chegada em 1995; ontem, o presidente da companhia também anunciou que a rede vai reduzir o número de unidades na China

● Operação brasileira

BANDEIRAS NÚMERO DE LOJAS

Walmart 59

Hiper Bompreço 40

Big 42

Nacional 68

Mercadorama 21

Bompreço (super) 61

TodoDia 180

Maxxi 62

Sam’s 27

560
lojas do Walmart estão no Brasil

81,5 mil
pessoas trabalham no País

9
bandeiras são usadas pela rede

18
Estados têm lojas do Walmart

R$ 25,9 bi
é o faturamento do grupo no País

R$ 1 bilhão
é o investimento do Walmart no
Brasil em 2013

Marcas do Walmart
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 out. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




