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Empresas | Serviços

Va re j o Rede de supermercado mais sofisticada da França consegue remar contra a maré da crise e faturar mais

Com ar de butique, Monoprix vende roupa
Daniela Fernandes
Para o Valor, de Paris

Na França, país sinônimo de
moda, a tendência do setor do ves-
tuário não tem mudado com as es-
tações e pode ser resumido em
uma cor: vermelha, como as contas
negativas do varejo. Para grande
desalento dos lojistas franceses, as
vendas de roupas registram que-
das anuais consecutivas desde
2008, quando o consumo passou a
ser afetado pela crise financeira
mundial e, mais recentemente, pe-
lo agravamento da situação eco-
nômica na zona do euro.

Em 2011, as vendas de roupas
na França caíram 2,7%, segundo
dados do Instituto Francês da
Moda (IFM). O prêt-à-porter fe-
minino é o segmento que mais
sofre retração, com redução de
3,5% no faturamento em 2011 e
de 4% nos dois primeiros meses
deste ano.

A previsão para 2012 é de que
os números do vestuário conti-
nuem no vermelho, com queda
de 1,8%. Nem mesmo as promo-
ções têm salvado os negócios do
setor. Em janeiro e fevereiro,
quando ocorreu a “c o n c o r r i d a”
liquidação de inverno, as vendas
de roupas caíram 0,6% na Fran-
ça, diz o IFM.

Há, no entanto, uma rede de
supermercados de bairro que se
sobressai no comércio de roupas
francês, obtendo resultados me-
lhores do que a concorrência:
Monoprix, cujo controle é dispu-
tado entre Casino (sócio do Pão
de Açúcar) e Galeries Lafayette.

As vendas de vestuário do Mo-
noprix, o supermercado mais
sofisticado do país, também caí-
ram em alguns períodos desde o
início da crise, mas a queda é in-
ferior à do setor em geral, sobre-
tudo em relação às grandes re-
des especializadas, como Zara
ou H&M.

Em 2010, as vendas de roupas
do Monoprix cresceram 3%, en-
quanto as do setor caíram 0,6%.
No ano passado, enquanto o
mercado registrou queda de
2,7%, no Monoprix a retração foi
de 1,6%, segundo dados do IFM.

A estratégia do Monoprix,
adotada nos anos 2000, de se
tornar mais sofisticado para en-
frentar a concorrência dos su-

permercados em geral, também
foi aplicada ao setor têxtil. Em
várias lojas do grupo, a área de
roupas é semelhante à uma buti-
que comum. Também houve es-
forços em relação ao estilo das
coleções, sobretudo de moda fe-
minina. Resultado: mesmo turis-
tas que compram produtos de
grifes, muitas vezes dão uma “es -
p i a d a” nas prateleiras do Mono-
prix, principalmente na loja da
Champs-Elysées, que possui
maior oferta de artigos.

“O Monoprix renovou sua ima-
gem e o conceito dos produtos. As
coleções são interessantes”, disse
ao Valor Gildas Minvielle, diretor
do Observatório Econômico do
Instituto Francês da Moda.

A rede possui uma equipe de
estilistas que cria todos os mode-
los e também convida costurei-
ros de grifes – como o indiano
Manish Arora, da marca Paco Ra-
banne – para realizar algumas
peças em épocas especiais, como
o Natal, vendidas com a marca
própria do supermercado.

“Nosso objetivo é democrati-
zar as tendências de moda e ofe-
recer preços competitivos”, diz
uma fonte ligada à varejista,
acrescentando não acreditar, no
entanto, que a rede tenha “capta -
d o” a clientela de outras lojas de
roupas nesse período de crise.

O Monoprix – única rede de su-
permercados que vende roupas
em Paris – se beneficia ainda do
fato de possuir lojas apenas em
grandes centros urbanos, que
atraem pessoas com maior poder
aquisitivo. A rede possui cinco
marcas próprias, como as de mo-
da infantil, masculina e de linge-
rie, fabricadas em vários países,
como China, Índia, Itália, França,
Espanha ou Marrocos.

Nos dois primeiros meses deste
ano, o Monoprix registrou aumen-
to de 7,6% nas vendas, enquanto o
setor sofreu queda de 0,6%.

Felizmente, para a indústria
têxtil da França, também existe o
mercado externo para compen-
sar as quedas nas vendas no país
cuja imagem é associada à moda.
As exportações francesas de arti-
gos de vestuário – 7,3 bilhões de
euros em 2011 – cresceram 4%,
puxadas sobretudo pelo aumen-
to das vendas para a Ásia, que au-
mentaram 20% no ano passado.

D I V U LG A Ç Ã O

Monoprix, único supermercado que vende roupa em Paris, tem cinco marcas próprias, fabricadas na Europa e na Ásia

Hipermercado não consegue
aumentar venda de vestuário
Para o Valor, de Paris

Poderia se imaginar que a crise
econômica na França tivesse am-
pliado a clientela de lojas popula-
res de roupas e, sobretudo, dos hi-
permercados, que passariam a
atrair consumidores preocupados
com o bolso. Mas não é o caso. “É
paradoxal, mas são justamente es-
ses segmentos do varejo têxtil que
enfrentam as maiores dificulda-
des”, diz Gildas Minvielle, diretor
do Observatório Econômico do
Instituto Francês da Moda (IFM).

As vendas de vestuário nos hi-
permercados franceses (€ 3,8 bi-
lhões), caíram 1,8% em 2011 rela-
ção a 2010. Essas lojas são cerca de
15% do faturamento total do vare-
jo de roupas no país, de 24,8 bi-
lhões de euros, segundo o IFM.

Casino abre
nova ação
contra sócio
f rancês
Para o Valor, de Paris

Casino aumentou a pressão so-
bre o sócio Galeries Lafayette na
disputa pelo controle – atualmen -
te compartilhado – da Monoprix,
rede de supermercados de bairro.

Em meados de março, o Casino
entrou com uma ação no tribunal
de comércio de Paris para obter o
cumprimento dos acordos que lhe
dariam a presidência do Monoprix
no final do mês passado. Agora,
além da ação de arbitragem na Câ-
mara de Comércio Internacional,
em Paris contra o Grupo Pão de
Açúcar, pelo mesmo motivo de
“não respeito de acordos assina-
dos”, o Casino enfrenta um novo
processo contra outro sócio.

As hostilidades entre os parcei-
ros se tornaram públicas há dois
meses. Para grande surpresa de
Jean-Charles Naouri, presidente
do Casino, a Galeries Lafayette deu
o primeiro passo na Justiça france-
sa ao solicitar a designação de um
banco independente para avaliar o
valor do Monoprix.

A briga entre os dois sócios co-
meçou justamente por causa do
preço a ser pago para que o Casino
adquira a fatia de 50% da Galeries
Lafayette na rede de supermerca-
dos, como prevê um acordo firma-
do em 2000. O grupo da loja de de-
partamentos, que fundou o Mono-
prix, exige € 1,35 bilhão para ceder
sua fatia ao Casino, mas o grupo de
Naouri só quer pagar a metade.

O conselho de administração do
Monoprix prorrogou o mandato
de Houzé por mais um ano. Daí a
resposta de Naouri nos últimos
dias, ao mover uma ação contra
membros do conselho do Mono-
prix: Ginette Moulin, da família
fundadora da Galeries Lafayette,
seu genro, Houzé, presidente do
grupo, e Philippe Lemoine. O obje-
tivo de Naouri é assumir a presi-
dência do conselho. (DF)

Cosméticos Sherilyn McCoy, da Johnson & Johnson, substitui Andrea Jung

Desafio de nova CEO da
Avon é reerguer operação

AP

Depois de 30 anos na J&J, McCoy foi preterida para o cargo de executiva-chefe

Candice Choi e Michelle Chapman
Da Associated Press

A Av o n espera que uma nova
CEO possa promover as transfor-
mações de que tanto precisa. A
empresa de cosméticos, em difi-
culdades, acertou ontem a con-
tratação de Sherilyn S McCoy, an-
tiga executiva da Johnson &
Johnson, para ocupar o posto de
executiva-chefe.

O anúncio pôs fim a uma bus-
ca de quatro meses visando
substituir a desgastada CEO An-
drea Jung, alvo de críticas por
não ter contido o declínio da
empresa nem concluído a inves-
tigação de um caso de suborno.
A Avon disse que Jung — a pri-
meira mulher a ocupar o cargo
de CEO da empresa em 126 anos
— continuará como presidente
executiva do conselho de admi-
nistração após McCoy assumir,
no fim deste mês.

McCoy assumirá na Avon me-
nos de dois meses após ter sido
preterida para o cargo máximo
na Johnson & Johnson, que em
fevereiro anunciou que Alex
Gorsky iria tomar posse como
CEO, na sucessão de Bill Weldon.

O anúncio da Avon acontece
apenas uma semana após a com-

panhia ter rejeitado ser compra-
da por US$ 10 bilhões pela C o t y,
fabricante de produtos de beleza
de menor porte.

Fundada em 1886, a Avon tor-
nou-se uma constante nos lares
em todo os EUA, quando uma
legião de “vendedoras Avon” ia
de porta em porta vendendo
maquiagem para familiares,
amigos e conhecidos. A empresa
comercializa seus produtos em
mais de 100 países por intermé-
dio de aproximadamente 6,4
milhões representantes de ven-
das independentes.

A receita anual da Avon é supe-
rior a US$ 11 bilhões. Mas as ven-
das na América do Norte caíram e
cerca de 80% do faturamento hoje
vem do exterior. A empresa tem
frequentemente frustrado as ex-
pectativas dos analistas e vem re-
gistrando vendas fracas em alguns
de seus maiores mercados.

As ações da Avon sofreram as
consequências. As ações da com-
panhia caíram 3,12%, para US$
22,69 no pregão de ontem. Até o
fim da semana passada, suas
ações tinham caído cerca de
26%, em comparação a um pico
em 52 semanas, de US$ 31,60,
em maio passado. Suas ações va-
lem agora pouco mais da meta- Fonte: Fonte: Bloomberg. Elaboração: Valor Data. *Ação negociada na NYSE. **No dia
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de de seu pico histórico de US$
46,11, em 2004.

A Comissão de Valores Mobi-
liários americana (SEC) está in-
vestigando contatos da Avon
com analistas financeiros em
2010 e 2011, como parte de uma
investigação sobre suborno. Há
pressões externas, também. Na
semana passada, a companhia re-
jeitou uma proposta de aquisição
apresentada pela Coty, que ofere-
ceu US$ 23,25 por ação, descar-
tando-a por considerá-la muito
baixa. Na ocasião, esse valor sig-
nificava um prêmio de 20% sobre
a cotação de fechamento anterior
das ações da Avon. A Coty decla-
rou que não se empenhará em
concretizar uma aquisição hostil.

Jung, 53 anos, entrou para a
Avon em 1994, assumindo a
função de presidente de marke-
ting de produtos. Ela ascendeu
na hierarquia, tornando-se CEO
em 1999 e agregando o cargo de
presidente do conselho em
2001. Quando a Avon anunciou
estar buscando um novo CEO,
em dezembro passado, a empre-
sa disse que iria separar as fun-
ções de CEO e de presidente do
conselho. As expectativas esta-
rão elevadas para quando Mc-
Coy tornar-se CEO da Avon e

membro do conselho, em 23 de
abril. McCoy tem 30 anos de ex-
periência na Johnson & Johnson,
onde atuou como vice-presiden-
te do comitê executivo e com a
responsabilidade por marcas co-
mo Neutrogena, Aveeno e Lubri-
derm. Antes disso, ela foi presi-
dente mundial de produtos far-
macêuticos.

“Sheri tem uma combinação
única de estratégicas e de habili-
dades operacionais superafia-
das, com um significativo histó-
rico de recuperação de empresas,
experiência mundial e liderança
de pessoas”, disse Fred Hassan,
principal diretor do conselho de
administração da Avon.

A renúncia de McCoy da John-
son & Johnson, que entrará em
vigor em 18 de abril, significará
que ela não terá que participar
da reunião em que o novo CEO
será empossado. Gorsky, que co-
manda a operação de dispositi-
vos médicos e unidades de diag-
nóstico, e McCoy, que dirige os
negócios nos setores farmacêuti-
co e de consumo, eram conside-
rados os mais prováveis sucesso-
res de Weldon, após ambos te-
rem sido nomeados presidentes
de suas divisões em janeiro do
ano passado.
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“Os hipermercados vêm sofren-
do queda no número de visitantes.
E a área têxtil não é a principal nes-
se tipo de loja. Eles também en-
frentam a forte concorrência das
redes populares de roupas”, diz
Minvielle. Nos hipermercados
Géant, do grupo Casino (sócio do
Pão de Açúcar), a queda nas ven-
das de produtos não alimentares é
contínua desde 2007. No ano pas-
sado, elas caíram 4,8% e os artigos
de vestuário não escapam a essa re-
tração, com performances negati-
vas ligeiramente melhores do que
as dos produtos não alimentares
em geral, afirma uma fonte ligada
ao grupo francês. O Géant possui
uma marca própria de roupas, a
“Tout Simplement”, fabricada por
terceirizados em países da Europa,
Ásia e do norte da África.

O Carrefour foi a primeira rede
de hipermercados a ter uma marca
própria de roupas, a Tex, lançada
em 1982, com o objetivo de ofere-
cer modelos “básicos indispensá-
veis”. Ao apresentar seus resulta-
dos anuais, em fevereiro, a direto-
ria do Carrefour havia afirmado
que as vendas de têxteis nos hiper-
mercados são positivas, mas o gru-
po não forneceu nenhum detalhe
a respeito posteriormente.

Somente as grandes lojas de
departamentos – como Galeries
Lafayette ou Printemps, que
atraem turistas – têm conseguido
obter resultados positivos nesse
setor na França. No ano passado,
as vendas de roupas cresceram
2,5% nesse tipo de loja, graças, so-
bretudo, aos visitantes chineses e
brasileiros. (DF)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Empresas, p. B6.




