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Quem passa pela esquina da
Quinta Avenida com a Rua 49,
em Nova York, costuma se im-
pressionar com a gigantesca
unidade da American Girl, rede
de lojas voltada às meninas de 3
a 12 anos. Presente em várias ci-
dades dos Estados Unidos, a em-
presa pertence à fabricante de
brinquedos Mattel e comerciali-
za de jogos a móveis, além de
oferecer espaço para festas de
aniversário e hospital de bone-
cas, para clientes das classes A e
B. Como o Brasil ainda não en-
trou no radar de expansão da
varejista, seu modelo de negó-
cios inspirou a empresária Maria
Rita Curiati a montar em São
Paulo a Casa Cor de Rosa. “Os
Estados Unidos têm a American

Girl; a Argentina; a Casa da Bar-
bie. O Brasil não tinha um varejo
temático para o público infan-
til”, afirma Maria Rita.

Irmã de Antonio Carlos Cu-
riati, fundador da Águas de Santa
Barbara, fonte de água mineral
vendida para a Nestlé em 2008,
ela o convenceu, no início do
ano, a investir nesse novo ramo.
Aberta em junho, na Avenida Ci-
dade Jardim, região nobre de São
Paulo, a Casa Cor de Rosa é vol-
tada a meninas de alto poder
aquisitivo de até 10 anos, e ven-
de, além de brinquedos, fanta-
sias, roupas, bonecas, perfumes,
peças de enxoval, livros e até
mesmo guloseimas da doceira
Fabiola Toschi. Cerca de dois ter-
ços dos dois mil produtos à ven-
da na loja são importados.

Fruto de um investimento ini-
cial de cerca de R$ 500 mil (entre

reforma do espaço e formação de
estoque), a Casa Cor de Rosa fa-
tura por volta de R$ 200 mil por
mês, e o retorno do investimento
está previsto até o Natal, diz a
empresária. O ticket médio gira
em torno de R$ 150.

Casa Azul abre em breve
Até o final do mês, uma segunda
unidade será aberta em Moema,
bairro nobre da capital paulista.
Maior que a atual, ela trará uma

novidade: a coligação com o es-
tabelecimento ao lado, que será
a terceira unidade da rede, bati-
zada de Casa Azul, voltada aos
meninos e com produtos dire-
cionados a eles, como jogos de
computador. Até o final do ano,
Maria Rita pretende inaugurar a
quarta unidade e esta será na
Vila Nova Conceição, outro bair-
ro paulistano de endinheirados,
e também fazer sua estreia no
comércio eletrônico.

A ideia dela, que hoje ocupa o
cargo de presidente da empresa,
é chegar a 12 lojas em 2011. Mas,
para isso, vai precisar encontrar
um sócio investidor. Curiati se
desligou recentemente do negó-
cio por motivos de saúde, pas-
sando sua parte a um amigo,
cujo nome não foi revelado.

“Caberiam 10 lojas na cidade
de São Paulo, em bairros que in-

cluem Higienópolis, Itaim, Jar-
dim Anália Franco, Alto de Pi-
nheiros, Morumbi, Campo Belo
e Brooklin, sem falar do interior
do estado, onde poderíamos
partir para o modelo de fran-
quias futuramente”, diz Maria
Rita. Ela garante ter sido procu-
rada por empresários do Mato
Grosso, do Rio de Janeiro e de
estados do Nordeste interessa-
dos em abrir franquias da rede.

O ponto-chave do negócio é o
estoque, que precisa ser variado,
atrativo e reciclado com fre-
quência, diz. “Se você quer ven-
der R$ 500 mil, tem que ter R$ 1,5
milhão na loja para dar opções ao
cliente”, diz. Para não depender
de um volume imenso de capital
de giro, ela aposta em táticas
como a parceria com alguns for-
necedores que expõem seus pro-
dutos em consignação. ■

Investimento na
primeira unidade
foi de R$ 500 mil.
O faturamento
é de cerca de
R$ 200 mil por mês

COMUNICAÇÕES

Governo da Índia terá acesso limitado
a mensagens enviadas por BlackBerry
A Research in Motion (RIM), fabricante do BlackBerry, garantiu às
autoridades da Índia acesso limitado aos serviços de mensagens do
aparelho, diante da ameaça de bloqueio de seus serviços. Os recados
enviados pelo telefone são codificados e não podem ser lidos, o que
é considerado uma ameaça pelo país, já que podem ser um modo de
terroristas se comunicarem. A RIM usa a codificação para evitar hackers.

CIÊNCIA

Pesquisa com substância antioxidante da
araucária é premiada nos Estados Unidos
Pesquisa do Instituto de Química da Universidade de São Paulo com a
araucária pode levar a uma fonte brasileira de biflavonoides, substância
de propriedade antioxidante usada em cosméticos, nutracêuticos e outros
tipos de produtos, que está presente na ginkgo biloba, planta da medicina
tradicional chinesa. A pesquisa foi premiada no encontro da Sociedade
de Sociedade de Farmacognosia e Fitoquímica nos Estados Unidos.

Divulgação

Casa Cor de Rosa une
varejo e serviços para
meninas abonadas
Criada em junho, empresa
busca investidor para
chegar a 12 unidades
até 2011. Nos próximos
dias, será aberta a
versão masculina
da loja

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 32.
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