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Espanhola Desigual
eleva competição no
mercado da moda

Empresas menores viram alvo
de compradores estrangeiros

são paulo

Motivadas pelo baixo desempenho, em especial do mercado
europeu, redes de vestuário estrangeiras têm apostado no Brasil. Após a chegada efetiva da
Gap e da Forever 21, ambas grifes norte-americanas de fast
fashion, – e no ano passado da
Topshop – no mercado nacional, agora é a vez da rede espanhola Desigual.
A primeira unidade da rede
foi inaugurada ontem no shopping PátioHigienópolis, emSão
Paulo (SP). Aperspectiva da Desigual é ter 50 unidades no País
até 2017. Na opinião do diretor
executivo da (Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX),
José Luiz da Cunha, essa vinda
em massa de grifes internacionais mostra a maturidade que o
segmentode modatem noPaís.
“A entidade vê este processo
com bons olhos, pois demonstra o nível de maturidade que o
mercado brasileiro da moda e os
consumidores têm demonstrado em nosso país. Está claro que,
aliado a isso, temos um potencial de consumo atraente e as
marcas, apesarde umambiente
custoso e burocrático, não querem deixar a oportunidade passar”, afirmou ao DCI.
Ainda na opinião de Cunha,
esse número crescente de redes
estrangeiras pode ser benéfica
até para a indústria nacional. “A
indústria brasileira se verá beneficiada também, pois essas
empresas passarão a comprar
no mercado interno. Num ambiente de competitividade, sabemos que promove benefícios
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«A entidade vê este
processo com bons
olhos, pois demonstra
o nível de maturidade
do mercado brasileiro
da moda»

Após movimento de
fusões e aquisições
envolvendo grandes
varejistas, redes médias
são foco de companhias
internacionais por
retorno mais rápido

JOSÉ LUIZ DA CUNHA
DIRETOR DA ABVTEX

são paulo

econômicos e sociais, como a
geração de empregos, o desenvolvimento tecnológico e o
crescimento e profissionalização do setor”, disse.
Ainda segundo a ABVTEX, há
espaço para muitas empresas
demodano Brasil,masparaisso
é preciso cuidar para que aqueles que atuam de maneira legalizada, como os grandes varejistas já presentes, não sejam prejudicados por políticas que ignoram e protegem a informalidade no setor.
O cenário de vendas desaceleradas no varejonacional parece não intimidar as grifes estrangeiras. A Gap, por exemplo,
vai inaugurar sua segunda unidade em São Paulo, no Shopping Morumbi, no começo de
novembro.
A perspectiva é que a rede
norte-americana de fast fashion
tenha, até 2014, quatro unidade
emoperação, sendouma noRio
de Janeiro e outra em Porto Alegre, ambas em shopping centers. Em breve, São Paulo e Rio
de Janeiro terão lojas da Forever
21.
flávia milhassi

Pequenas e médias varejistas são
o principal foco de investidores
estrangeiros. Após uma procura
intensa por grandes companhias
nos últimos anos, redes menores
são o novo alvo, permitindo um
crescimento a curto prazo.
O maior conservadorismo de
investidores, impulsionado pela
situação
político-econômica
brasileira, alimentaa procurapor
empresas menores. Segundo o
sócio-diretor da consultoria de
varejo e franquias ba}Stockler,
Luis Henrique Stockler, “o fato de
estrangeiras comprarem médias
e pequenas tem como principal
objetivo aumentar a representatividade no mercado (market
share) e crescer no curto espaço
de tempo, mesmo sendo um investimento arriscado.”
De acordo com relatório feito
pela Merrill DataSite, o Brasil é
hoje oprincipal alvo parafusões e
aquisições (F&A) de empresas na
América Latina. O País é responsável por 69,9% das negociações
entre 1ºde julhoe 30de setembro
deste ano. Ao todo foram 77 transaçõeseUS$ 15,3bilhõesenvolvidos. O segundo colocado é o México, com 19 transações e movimentação de US$ 3,2 bilhões.

Marcatti cita alguns exemplos
“A economia do País cresce de
maneira democrática, principal- e destaca o atacarejo. “Em qualmente por estar vinculado à esta- quer área do varejo, há redes rebilidade política”, aponta Sto- gionais que podem ser interesckler. “Pela terceira vez consecu- santes, seja em supermercados
tivao Brasillideraalista daGlobal ou eletroeletrônicos. Mas o atacaRetail DevelopmentIndex, daAT- rejo chama atenção. Ainda existem muitas cadeias faKearney, que mede o
miliares, com exceção
desenvolvimento das
nações no varejo. Isso
de Assaí e Atacadão”, respara o investidor é uma
salta. “As familiares tem
mina de ouro”.
dificuldade em crescer
O sócio-diretor da asno atual cenário econôsessoria financeira Bramico, mas muitos têm
silpar, GustavoJunqueifaturamento superior a
Luis H. Stockler
ra, confia em um ritmo
R$ 1 bilhão por ano.”
reduzido no mercado
O comércio eletrônide F&A, mas informa «O BRASIL LIDERA co também pode ser
que investidores es- A LISTA QUE MEDE uma opção promissora.
trangeiros descartam O AVANÇO DAS “Oe-commerce é um neNAÇÕES NO
gócio rentável a longo
qualquer tipo de colapVAREJO. PARA O
prazo. O setor está em
so brasileiro. “A preocupaçãocom eventualco- INVESTIDOR ISSO franca expansão, mas o
lapso mudou para a É UMA MINA DE investimento é demoraOURO»
do”, ressalta Luis Stopercepção de que o
ckler. “Requer cuidados,
crescimento do PIB não
vai ser de 4%, mas de 2%, 1,8%. planejamento, estratégias e ferraDesse modo, investidores olham mentas diferenciadas, ainda
esse crescimento, mas há uma mais porque a concorrência no
distância entre a expectativa des- mundo virtual é maior do que no
comércio comum. Quem não
tes e dos vendedores.”
A preferência por companhias percebe isto tem grandes chandemenorporte tambémsedeveà ces de se decepcionar.”
Já Gustavo Junqueira aposta
desaceleração da procura por
grandes varejistas. O sócio da no segmento de vestuário e não
consultoria MESA Corporate Go- descarta umaconsolidação entre
vernance, Luiz Marcatti, afirma players maiores. “É um mercado
que “há uma retração no mundo que continua crescendo. Acredidos investimentos, não porque to que pode haver consolidação
falta dinheiro, mas pela disposi- entre algumasdas gigantescomo
ção em investir. É mais fácil com- C&A,Renner,RiachueloeMarisa,
prar pequenas estruturas e ir como se observou em construção
crescendo aos poucos. Há ainda civil e saúde”, aponta. “Escala no
muitas oportunidades, princi- varejo é tudo, e muitas vezes essas
palmente quando seolha para re- lojas estão canibalizando a outra
em termos de localização.”
des regionais.”

Captando investimentos

Segundo especialistas, o passo
mais importante para empresas
que buscam captar investimentos é a formalização e estruturação de seus processos. Junqueira
alerta para a importância de um
plano de negócio. “É preciso ter
visão clara do modelo econômico
financeiro integrado, sempre
olhar para o tripé ‘investimento-financiamento-operação’. A
demonstração de resultados deve estar integrada ao balanço financeiro e ao fluxo de caixa.”
Luiz Marcatti, da MESA Corporate Governance, ressalta a importância da formalização. “Isso
dá mais confiança aos acionistas.
Não sepode apenaspensar naintuição de mercado. O principal
choque ocorre quando o empresáriofixaum valordacompanhia
em mente e depois se decepciona
com o valor real.”
Já para o consultor da ba}Stockler, Marcus Cordeiro, o passo
inicialécontar comumaassessoria financeira. Em seguida, se faz a
análise, o plano de negócio e outras etapas até chegar à análise
daspropostas. “Todas essas ações
aumentam aschances deefetivar
a transação no valor esperado,
além de evitar que o empresário
perca o foco na administração da
empresa e torne o processo vulnerável em função dos aspectos
emocionais”, conclui.
igor utsumi
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Varejo popular espera incremento de
vendas de 15%com fim de ano
O período é marcado pelo número
maior de turistas que vem a São Paulo
para comprar presentes e decoração
são paulo // A proximidade do fim do ano faz com

que a procura por regiões de comércio popular, como a Rua 25 de março, cresça significativamente e
por consequência impulsione o setor hoteleiro, em
especial daCapital paulista. Dadosda Uniãodos Lojistas da Rua 25 de Março e Adjacências (Univinco), a
partir deste mês de outubro o fluxo de circulação de
pessoaspassadoshabituais 400mildiáriospara800
mil, podendo chegar a 1 milhão entre o final de novembro e dezembro.
Quanto às perspectivas de venda dos lojistas da
região, a expectativa é que haja um aumento de 15%
na comercialização de diversos produtos em comparação com o ano passado.
A Câmara de Dirigentes Lojistas do Bom Retiro
também comemora a data. Neste mês a circulação
passados habituais70mil diáriospara100mil. Aexpectativaé quehaja umaumento de6 a8% dasvendas comparado com o ano passado.
Osecretário MunicipalparaAssuntos deTurismo
epresidentedaSão PauloTurismo(SPTuris),Marcelo Rehder,explicou em notaque o aumentono fluxo
de consumidores nesta época do ano se reflete no
fluxo turístico da cidade. “São Paulo é o principal
destino de compras do País. Muitas grifes internacionaispossuemsuasede brasileiraapenasnacapital paulista e, em contrapartida, os melhores preços

podemserencontradosaqui, emnossasruaspopulares”, disse.
Ainda na opinião de Rehder, o final de ano atrai
também um número maior de pequenos e médios
empresários que vêm abastecer seus estoques para
atender a demanda do Natal. “Acabamos atraindo
nãosó oconsumidorfinal,mas tambémorevendedor que encontra nacidade produtos diferenciados.
Para SãoPaulo, isso éótimo. Osturistas interessados
em compras gastam mais na cidade, o que reflete
não sóno comércio e noturismo, mas em todaa economia”, afirmou.
«SÃO PAULO É O
PRINCIPAL
DESTINO DE
COMPRAS DO
PAÍS. ELA ATENDE
TANTO O
CONSUMIDOR
QUANTO
EMPRESÁRIOS DE
OUTROS LOCAIS.»

Pesquisa

Levantamento feitopelo Observatório do Turismo, núcleo de
pesquisas da SPTuris, no primeiro semestre de 2013, apontou queturistas interessadosem
comprar permanecem mais
tempo hospedados nos hotéis
da capital paulista.
Entre os quase 2.200 mil turistas pesquisados,
26% apontaram as compras como uma das principais atividades realizadas na cidade durante sua
permanência sendo que, entre esses, a média de
pernoites foi de 4,7 dias, enquanto a média geral era
de 3,4 dias. Segundo o estudo, há também um aumento nas despesas realizadas na cidade no período
de estadia: turistas que compram gastam, em média, R$ 2.200,67, enquanto o gasto médio padrão é
de R$ 1.745,96, ou seja, 26% maior.
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TRABALHO

Comércio e serviços vão
ter 233mil temporários
são paulo

Com a aproximação das festas de
fim de ano, os lojistas se preparam
para atender a demanda aquecida do Natal, ampliando o quadro
de funcionários. Um levantamento realizado pelo Serviço de
Proteção ao Crédito(SPC Brasil) e
pela Confederação Nacional de
DirigentesLojistas (CNDL)revela
que neste ano, 233 mil trabalhadores temporários devem ser absorvidos pelos setores do comér-

cio e de serviços e a maior parte
das novas vagas será preenchida
no mês de novembro.
Dos empresários consultados
que têm a intenção de fazer alguma contratação, quase a metade
(48%) afirmou que deixará para
realizá-la no mês de novembro.
Outros 27% afirmaram que pretendiam dar início as seleções no
mês de outubro, 19% alegaram já
ter realizado a contratação e apenas 5% esperariam até dezembro

para concretizá-las.
Na avaliação de Roque Pellizzaro Junior, presidente da CNDL,
“o ideal é que as contratações tivessem sido feitas até outubro,
assim, os novos funcionários passariam por um período de treinamentoeadaptação. Noentanto,a
pesquisa mostra que muitos empresários acabam deixando para
reforçaro quadrodefuncionários
já no mês de novembro”. As perspectivas de vendas para o fim de
ano esboçam um quadro positivo: 83% dos empresários esperam vendas iguais ou maiores do
que as de 2012.
agências

