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da concorrência, acreditamos que há ainda muito
espaço no mercado”, explicaGilvan Rodrigues, dire-
tor de Compras da Mig.

Alémdereforçarsuaatuação emMinas,aMiges-
pera disputar o mercado no interior de São Paulo,
tradicional redutodo MagazineLuiza eda CasasBa-
hia.

Para isso, a empresa deverá abrir, nos próximos
meses,pelomenos15novas lojasemcidadesdoen-
tornode RibeirãoPretocom maisde40 milhabitan-
tes. A rede mineira já está presente no interior paulis-
ta em cidades como Franca, Hortolândia, São Joa-
quim, Sertãozinho e Barretos. “A região vem mos-
trando muito potencial para investimento. Acredi-
tamosque, serepetirmos nossapolítica demercado
nessas cidades, vamos conseguir incomodar à con-
corrência”, diz Rodrigues.

A rede teve origem no Armazém OK, das famílias
Dorça e Saraiva, em 1949, em Uberlândia. Hoje, a Lo-
jas Mig já soma 85 unidades. Até o final do ano, esse
número deve subir para 110.Além de Minas Gerais e
SãoPaulo,a Migtemforteatuação noEspíritoSanto,
emGoiásenoDistrito Federal.“Onossoplanodeex-
pansão teve início no ano 2000. Diante dos resulta-
dos das vendas dos últimos anos, a empresa optou
por continuar com o processo”, completa o diretor
de compras da Mig.

alex capella

Novas unidades ficarão na região
da Grande Belo Horizonte e em
cidades próximas a Ribeirão Preto

ELETROS

Mig programa abrir 25novas lojas em
São Paulo e Minas até dezembro

belohorizonte // Seguindo a trilha das gigantes do
setor, como as Casas Bahia, o Ponto Frio, o Magazine
Luiza e a Ricardo Eletro, a mineira Lojas Mig — rede
de móveis, eletrodomésticos e artigos para presen-
tes—, investiráR$ 8milhõesna aberturade 25novas
unidades em 2007. O alvo da rede, que iniciou suas
atividades no Triângulo Mineiro, é a região metro-
politanade BeloHorizonte (RMBH)eo interiorpau-
lista, principalmente as cidades com mais de 40 mil
habitantes no entorno de Ribeirão Preto.

Na Grande Belo Horizonte, a Mig quer ampliar a
sua atuação e marcar presença nas cidades do en-
torno da capital mineira que vêm sendo assediadas
pelasredes nacionais.ApaulistaCasas Bahia,maior
rede do setor, inclusive, já anunciou que a maior par-
te dos investimentos programados para 2007 ficará
nas regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Hori-
zonte. Do total de novas unidades da Mig, a RMBH
vai receber dez. Hoje, a empresa conta com sete lojas
na capital mineira. “Vamosreforçar nossa participa-
ção na Grande Belo Horizonte,antes que o mercado
fique saturado. Mesmo, porém, com o acirramento
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Amazon se alia à TiVo e
fornece conteúdo digital
são paulo
A Amazon.comInc., amaior vare-
jista on-line mundial, permitirá
que seus clientes comprem e alu-
guem filmes e programas de TV
que poderão ser baixados direta-
mente para alguns gravadores de
vídeo da marca TiVo Inc.

O serviço está em fase avança-
da detestes eserá disponibilizado
“em breve”, disseram a Amazon,
sediada em Seattle, e a TiVo, se-
diada em Alviso, na Califórnia, em
comunicado distribuídohoje pe-
la agência Business Wire. As em-
presas não forneceram uma data
específica.

Apenas os clientes da TiVo cu-

jos set-top boxes(decodificadores
de TV a cabo) estiverem conecta-
das a uma rede residencial de In-
ternet em banda larga consegui-
rão utilizar o serviço, informou
ontem o jornal USA Today. O ser-
viço nãofuncionará paraos usuá-
rios da rede por satélite fornecida
pelo DirecTV GroupInc. nem pa-
ra os gravadores de vídeo digitais
que a Comcast Corp. pretende
disponibilizar este ano nos EUA,
segundo o jornal.

TiVo é uma marca popular de
gravador de vídeo digital (DVR, ou
Digital Video Recorder), que pode
também ser chamado de grava-
dorde vídeopessoal(PVR, ouPer-

sonal Video Recorder). Trata-se
de umaparelho devídeo queper-
mite aos usuários capturar a pro-
gramação televisiva para arma-
zenamento emdisco rígido(HD),
para visualização posterior.

A principal virtude do aparelho
é a possibilidade de detecção e ex-
clusãoda publicidadequeacom-
panha os programas veiculados
pela TV comercial.

A TiVo informou que o progra-
ma pode levar cerca de uma hora
para realizar o download de um
filme por meio de conexão de In-
ternet de 5 megabits por segundo
e até cinco horas com conexões
mais lentas do que 1 megabit por
segundo. A qualidade das ima-
gens será melhor do que a dos
programas gravados por meio do
aparelho TiVo Series2.

panoramabrasil

NOVOS NEGÓCIOS Lojas foram formatadas por amigo de Pelé e por herdeiro do Grupo Inpar

Pelé dá nome a nova rede de cafeterias
nova rede,a PeléCasa, demóveis,
cama, mesa e banho, será aberta
no País, mais precisamente em
São Paulo, na Avenida Europa. A
inauguração também está pre-
vista para abril. A administração
ficará a cargo de uma empresa
que já atua noramo, mas cujo no-
me é mantido em sigilo por en-
quanto.

A Prime também lança, este
ano, uma linha de acessórios que
segue o caminho inverso da Pelé
Arena Café e da Pelé Casa. Perfu-
mes produzidosna França,cane-
tas e óculos fabricados na Itália e
relógiosconfeccionados naSuíça
são programados para ganhar
primeiroo mercadoexternopara
depois virem com força ao Brasil.

Em 2005, a Prime fechou con-
trato com a empresa alemã Puma
para a confecção de produtos es-
portivos que levassem a marca
Pelé. Já são vendidos em diversos
países, inclusive no Brasil, bolas,
bolsas, sacolas, bonés e chuteiras
frutos dessa parceria.

Antes do contrato da Prime, o
nome de Pelé já esteve associado
a outros produtos, como o Café
Pelé, que foi vendidopara a Com-
panhia Cacique em 1970 e hoje
está desvinculado do ex-jogador,
e a rede de academias Pelé Club.
Essas atividades estão fora do al-
cance da Prime, responsável só
pelos novos licenciamentos que
envolvam o nome de Pelé.

veridiana sedeh

O escritório Design Novarejo
foi o escolhido para desenvol-
ver a identidade visual das lo-
jas da nova rede de café, a Pelé
Arena Café. Há quinze anos
atuando no varejo, o escritório
é conhecido por desenvolver a
comunicação visual e a am-
bientação em projetos de gran-
de porte, principalmente de su-
per e hipermercados.

Além de vários estados bra-
sileiros, a Design Novarejo
atua em países da América La-
tina, como Uruguai, Argentina
e Colômbia.

Além de grandes redes, o
escritório atende também re-
des locais, principalmente de
pequenos supermercados. En-
tre seus trabalhos, desta-
cam-se o desenvolvimento do
modelo Carrefour Bairro e a re-
novação das lojas Coop e dos
shoppings Eldorado e Anália
Franco, entre outros.

Na semana passada, Marcos
Morrone, um dos sócios do es-
critório, comemorava o fecha-
mento de um novo contrato
com a rede de produtos espor-
tivos Centauro. “Estávamos há
muito tentando viabilizar esse
novo cliente”, orgulha-se.

O escritório enviará um de
seus arquitetos a uma feira de
varejo, em Las Vegas, onde são
expostos equipamentos que
trazem as últimas tendências
em gôndolas e recursos de ilu-
minação, entre outros.

Design Novarejo
cria a identidade
da nova rede

Já publicamos 5.000 reportagens sobre

VA R E J O
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

Rede chamada “Pelé
Arena Café” quer ter 150
lojas em até três anos;
planos de novos
negócios incluem
também a “Pelé Casa”, de
utilidades domésticas

são paulo
Até abril, serão inauguradas as
três primeiras unidades de uma
nova rede decafeterias que deve-
rá ter 150 unidades só no Brasil.
Trata-se da Pelé Arena Café, que
devechegarainda esteanoàItália
e à Inglaterra, onde as negocia-
ções já se encontram em fase fi-
nal. A Prime Licenciamentos,
empresa criada para administrar
osdireitos soba marcaPelé, jáne-
gocia a expansão da rede com
mais oito países, mas prefere não
divulgá-los antes de os contratos
serem fechados. As primeiras
unidades da Pelé Arena Café se-
rão no Aeroporto Internacional
de Guarulhos, na Rua Quinze de
Novembro e no Centro Cultural
Banco Do Brasil (CCBB), os dois
últimos endereços localizados no
centro da capital paulista.

Anova rededecafés serávolta-
da para as classes A e B e terá te-
mática esportiva.Todas asunida-
des manterão osmesmos padrão
de decoração e cardápio. O licen-
ciamento, a aprovação do cardá-
pio eo estilodas lojassão respon-
sabilidades da Prime,que recebe-
rá royalties da rede. As unidades
do Brasil serão administradas por
um grupo que prefere ser manti-
do em segredo até a primeira

Pelé

inauguração. O preçoda abertura
de franquias ainda não está fe-
chado. O layout da rede Pelé Are-
na Café é da empresa Design No-
varejo (leia box ao lado), que atua
no ramo há quinze anos, e segue
um estilo rústico, com vasto uso
de couro e madeira, e
traz uma série de refe-
rências à modalidade
que consagrou Edson
Arantes do Nascimento,
oPelé. Avestimentados
atendentes é inspirada
em uniformes de fute-
bol, os forros das ban-
dejas trarão notícias de
esportes, os bancos remeterão a
bolas, o menu contará um pouco
da história do ex-jogador e as lojas
terão telõesonde serãotransmiti-
dos jogos de futebol, entre outros
detalhes. Nas unidades da rede,
também serão comercializados
produtos temáticos, como xíca-
ras em forma de bola, flâmulas e
bolas antigas semelhantes às usa-
das pelo ex-jogador do Santos.

O lançamento da rede é um dos
primeiros demuitos projetosque
estão sendo tocados pelos donos
da Prime, José Alves Araújo, ami-
go pessoal de Pelé, e Marco Pari-
zotto, diretor e herdeiro da cons-
trutora Inpar. Desde 2002, quan-
do a Prime foi criada exclusiva-
mente para fazer do nome do
ex-jogador uma marca, os sócios
estão fechando negócios que le-
varão a marca Pelé. A idéia é fazer
do nome do ex-jogador uma
marca global e associá-la a dife-
rentes produtos.

Os projetos se concentram,
principalmente, fora do Brasil. “A
maioria das negociações aconte-

cemforado País,comonaEuropa
e naArábia, ondePelé éendeusa-
do”, conta Araújo. O ex-jogador
não influencia as negociações
que envolvem seu nome, tendo
apenas participação no lucro da
empresa. O ano de 2007 é consi-

derado pelos donos da
Prime o “Ano do Pelé”,
pois é o período progra-
mado para a concretiza-
ção de diversos projetos
em diferentes ramos e
países. “O nome de Pelé
se tornou tão forte no
mundo que as pessoas já
acham que é uma mar-

ca, e o vêem como sinônimo de
resultados”, relata Araújo. “Pelé
temum dosnomesmais fortesno
mundo hoje. Ele parou de jogar
há mais de 30 anos e seu nome é
mais conhecido hoje do que
quando ele jogava”, complemen-
ta.

A empresa adotacomo estraté-
gia iniciar uma empreitada no
país onde há mais tradição no ra-
mo de atuaçãoescolhido. A esco-
lha de abrir a primeira unidade da
Pelé Arena Café no Brasil segue
essa lógica. “Café, Pelé e futebol
sãomuitofortes noBrasil.Come-
çando aqui, a rede despertará
mais interesse fora”, revela Araújo.
Para reforçar a brasilidade da re-
de, o cardápio priorizará os pro-
dutos tipicamente brasileiros, co-
mo tapioca e frutas exóticas na-
cionais.

Mais negócios
Apostando na força de outros
produtos emque o Paístem tradi-
ção, como linho, algodão e ma-
deira, aprimeira lojade maisuma

rio de janeiro
A venda de gasolina e álcool
adulterados podeestar distor-
cendo os preços dos combus-
tíveis pesquisados pela Agên-
cia Nacional do Petróleo
(ANP) no Estado de São Paulo.
A avaliação é do Sindicato do
Comércio Varejista de Deriva-
dos de Petróleo do Estado
(Sincopetro), queacusa aANP
de pesquisar preços em pelo
menos 200 postos, que já fo-
ram autuados e interditados
pelo comércio irregular de
combustíveis.

“Há postos que já foram fe-
chados 12 vezes por causa de
produtos adulterados mas
continuam sendo pesquisa-
dos pela ANP”, reclama o pre-
sidente do Sincopetro, José Al-
berto Paiva Gouveia. Segundo
ele, entre os postos visitados
para a elaboração da pesquisa
semanal de preços da ANP, há
vários que vendem álcool, por
exemplo, abaixo de preço de
custo, que seria de R$ 1,24 por
litro para a cidade de São Pau-
lo. De fato, o levantamento da
última semana aponta de que
36 postos, em um universo de
642 pesquisados na capital,
vendiam o produto a R$ 1,24
ou menos.

“Quem vende produtos
abaixo do preço de custo não
pode ser honesto”, conclui
Gouveia,que pediuàANP are-
tirada dos postos interditados
dalista depontosque sãovisi-
tados pela empresa responsá-
vel pela pesquisa de preços.

agência estado

CO M B U ST Í V E I S

Para varejistas,
pesquisa de
preço não reflete
a realidade
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Fonte: DCI, São Paulo, 8 fev. 2007, Varejo, p. B3.
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