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Rede varejista de vestuário
traça estratégia para expandir
participação de 1,2% para 15%

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

A Riachuelo, uma das três
maiores varejistas de moda do
país em número de lojas, não
está satisfeita com a participa-
ção de 1,2% que tem no merca-
do brasileiro de nove bilhões de
peças de roupa por ano. “Minha
meta é ser como grandes em-

presas internacionais que detêm
entre 15% e 20% do mercado lá
fora, a exemplo da Zara”, afirma
Flávio Gurgel Rocha, presidente
da companhia.

Como a Riachuelo pretende
elevar sua participação
no mercado de vestuário?
A partir do crescimento orgâni-
co. Há um amplo espaço para
nós crescermos, assim como
nossos concorrentes (caso da
C&A e Renner). O aumento da
renda inseriu 40 milhões de ha-

bitantes nas classes C e D e, com
a otimização do crediário, con-
seguiremos chegar a mais con-
sumidores. Também vamos ele-
var o número de lojas das 124
atuais para 150 até o final do ano
e 180 até dezembro de 2012.

O aumento da taxa básica de
juros vai encarecer o crediário?
Até o momento não mexemos
no nosso sistema de crediário.
Realizamos vendas em até cinco
vezes sem juros e em oito parce-
las com juros para os 18 milhões

de consumidores que utilizam o
nosso cartão. Se a Selic subir
dois ou três pontos será compli-
cado segurar o aumento.

Como andam as vendas
para o Norte e Nordeste?
Embora nossa participação do
Rio de Janeiro para cima seja
pequena no outono/inverno, o
Norte e Nordeste respondem por
30% da receita bruta (R$ 3,1 bi-
lhões em 2009), com bom cres-
cimento em 2010. Vamos para o
Acre no segundo semestre. ■

Riachuelo quer se tornar a Zara brasileira
ENTREVISTA FLÁVIO GURGEL ROCHA Presidente da Riachuelo
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A cápsula da nave Soyuz
TMA-M, com os russos
Aleksandr Kareli e
Oleg Skrípochka e o
americano Scott Kelly
a bordo, aterrissou
ontem sem contratempos
nas estepes geladas
do Cazaquistão, segundo
declarou o Centro do
Controle de Voos (CCVE)
da Rússia. A nave
aterrissou, como
previsto, dezenas de
quilômetros ao norte
da cidade cazaque de
Arkalyk. “Segundo o
boletim do comandante
da nave, o estado de
saúde dos tripulantes
é bom”, informou a
agência russa “Interfax”.
Os cosmonautas
retornaram à Terra após
uma missão de 159 dias
a bordo da Estação
Espacial Internacional.
A aterrissagem da
TMA-M, primeiro
exemplar desta nova
nave russa, era aguardada
com expectativa, pois
seus sistemas de comando
são digitais, ao contrário
das Soyuz anteriores.

COSMONAUTAS DA SOYUZ TMA-M ATERRISSAM EM SEGURANÇA NO CAZAQUISTÃO

“Investiremos
R$ 100 milhões
em marketing
neste ano,
o que inclui
a linha da
estilista Cris
Barros”

Evandro Monteiro

O maior dinossauro carnívoro do Brasil
Cientistas apresentaram ontem no Rio os restos fósseis do “Oxalaia
quilombensis” nova espécie do espinossaurídeos, considerado o maior
de todos os dinossauros carnívoros que habitou o país. O animal pesava
entre cinco e sete toneladas, sua altura oscilava entre 12 e os 14 metros,
e teria habitado o litoral do Maranhão há 95 milhões de anos. O nome
científico “Oxalaia quilombensis” é uma homenagem à divindade africana
Oxalá e aos os refúgios dos negros fugidos na período da escravidão.
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