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Sem reação nas vendas, o setor
de varejo de moda piorou sua performance no terceiro trimestre. O
balanço dos resultados das seis
empresas listadas na bolsa — Renner, Hering, Marisa, Guararapes,
Arezzo&Co e Restoque — mostra
persistente desaceleração na receita, ao longo deste ano, e lucro 7,3%
menor em relação ao terceiro trimestre do ano passado.
A receita somada das seis companhias subiu 10% no terceiro trimestre. No acumulado dos nove
primeiros meses do ano, houve expansão de 12,6%.
Apenas a Guararapes (dona da
Riachuelo) e a Renner conseguiram ampliar as vendas nas lojas
abertas há mais de um ano entre
julho e setembro. Todas as demais
tiveram queda no indicador, o que
revela o baixo apetite do consumidor e canibalização de vendas causada pela abertura de novas lojas.
O consolidado dos resultados
esconde desempenhos díspares.
Enquanto a Marisa registrou retração de 5,7% na receita líquidas e
queda 81,5% no lucro, a Guararapes (dona da Riachuelo) foi o destaque positivo da temporada, com
aumento de 17% na receita e de
51,8% no ganho final.
A Marisa assumiu parcela da
culpa pelas más notícias dadas ao

mercado. A empresa reduziu suas
compras para o lançamento de verão, acarretando desequilíbrio nos
estoques e, consequentemente,
menores vendas. “Erros são para
ser evitados, mas acontecem”, disse o presidente da Marisa, Márcio
Goldfarb. Ele afirmou que os desajustes já foram solucionados.
A Guararapes, por sua vez, atribuiu seu desempenho a méritos
internos. Flávio Rocha, presidente
da companhia, disse que a conquista é reflexo da captura de sinergias do modelo de negócio da
Guararapes, que coordena desde a
produção de fios até o financiamento ao cliente. “O modelo está
amadurecendo”, afirmou Rocha,
que compara o formato da Guararapes ao de varejistas ‘fast fashion’
como Zara, da Espanha.
De modo geral, o tom adotado
pelos executivos das varejistas
após a divulgação dos resultados
do terceiro trimestre é de cautela,
de que permanece um ambiente
desafiador e bastante competitivo.
Mas há quem diga que o fim de
ano reserva oportunidades. Rocha diz que o Natal “tem tudo para ser dos não-duráveis”. Marcelo
Prado, diretor do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (Iemi) também prevê uma aceleração no curto prazo.
Prado acredita que a demanda
por moda ficou “represada” por
conta de eventos como as manifes-

e

Marina Falcão
De São Paulo

Desempenho das varejistas de moda no terceiro trimestre
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Vestuário Companhias esperam
reação neste quarto trimestre
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110,3
66,0
80,7
92,1
15,3
40,6

110,7
73,9
123,4
41,5
17,4
43,9

0,34
12,05
52,88
-54,92
13,82
8,21

Fonte: empresas. Elaboração: Valor Data. * Dona da Riachuelo. ** Dona da Le Lis Blanc. *** Compara o desempenho das lojas
abertas há pelo menos um ano

tações de julho e a Copa das Confederações. O outono atipicamente
quente também atrapalhou. Agora no fim do ano, esse consumo reprimido deve reagir. “O consumidor que queria trocar de carro ou
geladeira já trocou”, diz.
Para pegar carona nessa possível aceleração, a estratégia da Hering é trazer o consumidor cada
vez mais cedo para dentro das suas
lojas. Na primeira semana de novembro, as vitrines da rede estampavam uma campanha convidando os clientes a anteciparem suas
compras de Natal. A cada R$ 120
em gastos, o consumidor ganha
um cartão com 20% de desconto.
Um recente levantamento do
Iemi aponta para um crescimento de 10,1% no faturamento do

varejo de moda no Brasil este
ano, para R$ 174,2 bilhões. O
avanço acumulado até agosto é
de 8,8%. Ou seja, para alcançar a
previsão anual, as vendas precisam avançar mais rapidamente
no quarto trimestre.
Em volume de peças, as vendas
do setor devem encerrar o ano
com alta de 4,6%, prevê o Iemi. Até
agosto, a alta foi de 3,5%.
Prado pondera que o crescimento maior em valores do que
em volume não indica que as varejistas estão aumentando as margens. Ele diz que o aumento dos
preços tem sido um processo “sofrido” para o setor este ano e está ligado à alta de custos na cadeia de
produção, como com mão de obra
e matérias-primas dolarizadas.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 nov. 2013, Empresas, p. B10.

Noventa por cento das pessoas
com problemas em serviços regulados por agências poderiam resolvê-los por meio de acordos sem
entrar na Justiça. A conclusão é de
um estudo da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), apresentado ontem
no Ministério da Justiça.
De acordo com a pesquisa, que
tem o nome de “Resolução Extrajudicial de Conflitos dos Serviços
Regulados por Agências Governamentais”, 88% das pessoas que
sofrem com má prestação de serviço procuram resolver a situação inicialmente na própria empresa. Dessas, numa amostragem
de mais de 400 casos, 51% não
conseguiram resolver o problema. Questionados sobre o que fizeram após não obter resposta
positiva da empresa, 52% disseram que “deixaram para lá”. Treze por cento disseram que recorreram ao Procon e outras 13% foram à Justiça ou aos Juizados Especiais. Nove por cento das pessoas recorreram novamente à

empresa que não as atendeu
num primeiro momento. As
agências foram buscadas por 2%.
A FGV conclui que é necessário
aumentar o canal de comunicação entre as agências e os órgãos
de defesa de consumidores. A pesquisa revelou que as pessoas têm a
percepção de que as empresas
não resolvem os problemas.
Quanto às agências, as pessoas relataram dificuldades ao procurar
os sites, mas avaliaram que o atendimento desses órgãos é bom.
A pesquisa indicou que as
agências devem se aproximar dos
Procons para ampliar as formas
de resolução de conflitos de maneira a evitar recursos à Justiça.
Ontem foi lançado o Centro de
Estudos sobre o Sistema de Justiça (Cejus), um órgão do Ministério da Justiça que terá o objetivo
de coordenar estudos para o
aprimoramento do Judiciário. “O
Cejus não tem a dimensão de ser
um órgão de pós-graduação, mas
de articular pesquisas, de fazer
essa interligação entre o Estado,
os operadores do direito, e os
professores, os pensadores do Direito”, disse o ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo.

Curtas
Moda do Peru
Cerca de 600 empresários visitaram a 1ª Expo Peru Moda, realizada em 6 de novembro, em
São Paulo, com 25 empresas peruanas. Foram expostos fios de
algodão Pima e peças prontas.

Foram fechados 385 negócios,
no valor de US$ 28 milhões.

BIP e Othink
A consultoria brasileira
Othink uniu-se à italiana BIP –
Business Integration Partners.

