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EMPRESAS

TELECOMUNICAÇÕES

GVT investe R$ 18 milhões e lança
serviços em 22 bairros de Osasco
A GVT passa a operar em Osasco, região metropolitana da capital de
São Paulo. A empresa oferece serviços de banda larga e telefonia em 22
bairros, ou 23% da cidade e investiu R$ 18 milhões na construção da rede,
que tem capacidade de 17 mil clientes. A GVT passou a oferecer serviços
a consumidores finais no Estado em 2010 e está em Sorocaba e Jundiaí,
Campinas, Piracicaba e Guarulhos. Nos próximos meses, chegará ao ABC.

TELECOMUNICAÇÕES

Oi planeja quitar antecipadamente parte
de sua dívida ainda no primeiro semestre
A Oi tem planos de pagar antecipadamente, no primeiro semestre, parte
de sua dívida, após refinanciar US$ 607 milhões no exterior em 2010
a taxas mais baixas do que as originais. “Ainda temos uns R$ 5 bilhões
(US$ 3,1 bilhões) em vencimentos este ano, e ainda vamos pré-pagar uma
parte da nossa dívida mais cara”, disse o diretor de Tesouraria da Oi,
Tarso Rebello, sem identificar quais títulos seriam pagos antecipadamente.
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Os asiáticos andam imprimindo
ritmo acelerado à venda de arti-
gos de luxo ao redor do mundo.
Chineses, coreanos e japoneses
mudaram a estratégia dos gran-
des conglomerados de luxo, que
passaram a voar até eles em bus-
ca de alta escala e rentabilidade.
Nas grandes redes de cosméticos
como a francesa Sephora e nas
famosas lojas de departamento
de Nova York a Londres, os chi-
neses são consumidores vorazes
de grifes, seguidos pelos russos
e, em terceiro, pelos brasileiros.

Todos buscam roupas, sapa-
tos, bolsas, perfumes e maquia-
gens de marcas inacessíveis à
grande maioria. Possuir o que os
outros não podem comprar é
uma sensação que mexe com os
homens desde os mais remotos
tempos. E as grifes de luxo fatu-
ram em cima disso. Ao mesmo
tempo em que fincam os pés na
Ásia, elas não tiram os olhos do
Brasil. Mas a carga tributária
acaba pondo de lado planos que
poderiam transformar “o Brasil
na China da América Latina do
luxo”. Este é o potencial que o
país apresenta hoje, não fosse a
taxação imposta a perfumes e
cosméticos importados, uma
crítica antiga e recorrente dos
executivos globais do luxo.

“Poderíamos comercializar
muito mais cosméticos e perfu-
mes se o governo derrubasse o
IPI (Imposto sobre Produtos In-
dustrializados) sobre os impor-
tados. O Brasil é o único país do
mundo que taxa a industriali-
zação sobre itens importados”,
reclama Renato Rabbat, diretor
geral da divisão brasileira de
cosméticos e fragrâncias do
grupo francês LVMH, o maior
conglomerado de luxo do mun-
do, dono de uma receita de €
20,3 bilhões (R$ 47 bilhões) e

detentor de mais de 50 marcas
de roupas, bebidas, jóias e cos-
méticos como Dom Pérignon,
Givenchy, Guerlain, Louis
Vuitton e Tag Hauer.

Não fossem os impostos, ele
acredita que sua divisão de cos-
méticos e perfumes poderia
crescer até 100% ao ano ante os
15% registrados em 2010. En-
tretanto, vale lembrar que sua
divisão da LVMH, que atua no
Brasil há 10 anos, nunca apre-
sentou taxa de crescimento tão
boa. A estratégia, até o final do
ano, é trazer novas marcas do
grupo ao país até o final de 2011.

Sua divisão cresceu 15%
no ano passado no Brasil.
Há chances de repetir
esse crescimento diante
da inflação e do aumento
da taxa básica de juros?
Vamos voltar a crescer 15% em
2011. O incremento da renda
com acesso ao crédito, o maior
nível de informação e de cultu-
ra do brasileiro e as viagens
crescentes ao exterior estão le-
vando o brasileiro a ter acesso a
produtos que antes ele não ti-
nha, não conhecia. De dois
anos para cá ele tem adquirido
mais produtos de luxo. Ele
também está mais curioso, o
que nos levou a trazer mais
marcas para o Brasil, como
Fendi e Loewe, além das já pre-
sentes Dior, Givenchy, Acqua
di Parma e Kenzo.

Fora do Brasil vocês têm ainda
mais marcas. A subsidiária
brasileira da LVMH pode
trazer outras em breve?
Sim. Até o final do ano vamos
trazer outras marcas, uma delas
muito famosa entre os jovens
dos Estados Unidos e da Ásia.

O crescimento de 15% nas
vendas no Brasil está aquém
dos planos do grupo?

Se o Brasil tivesse impostos de
países mais alinhados à OMC
(Organização Mundial de Co-
mércio), as vendas seriam maio-
res. Já fizemos uma comparação
com o México. Se pagássemos o
mesmo imposto que eles, a gente
cresceria de sete a 10 vezes mais.
O brasileiro compra muito lá fora,
está entre os três maiores consu-
midores das lojas de departa-
mento e da Sephora. Se tivesse
um imposto menor, o Brasil po-
deria ser uma China da América
do Sul em cosméticos e perfumes
de luxo, com ganhos 10 vezes su-
periores. A China já foi assim no
passado. O México também.
Acho que é uma questão de tem-
po para o Brasil se alinhar.

Mas como fica a proteção
à indústria nacional?
Não é preciso proteger a indús-
tria nacional, que é superde-
senvolvida e já atua no mercado
internacional. O maior prejudi-
cado com a alta taxação dos pro-

“Vamos voltar a
crescer 15% em 2011.
O incremento da
renda com acesso
ao crédito, o maior
nível de informação
e de cultura e as
viagens crescentes
ao exterior estão
levando o brasileiro
a ter acesso a
produtos que antes
ele não tinha,
não conhecia

O Brasil é o único país
do mundo que cobra
a industrialização
sobre a importação.
A China já foi
assim no passado.
O México também.
Acho que é uma
questão de tempo
para o Brasil se alinhar

ENTREVISTA RENATO RABBAT Diretor-geral da LVMH Parfums et Cosmétiques do Brasil

País só perde para a China e a Rússia nas compras em
perfumarias de luxo, como a Sephora e outras internacionais

“A Renner é um
dos mais importantes
clientes do grupo.
Mesmo com a
entrada da Sephora,
não acredito que
este mercado
vai se canibalizar

Para Renato Rabbat, produção
no Brasil depende de menos
imposto para ampliar a demanda“Brasil pode ter

expansão chinesa em
cosméticos de luxo”
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dutos importados é o brasileiro.
Mas o governo não é sensível
aos impostos dos importados.
Ele mesmo acaba perdendo
muita divisa com as compras
feitas lá fora. Ele vai ganhar
muito IOF - o Imposto sobre
Operações Financeiras que sal-
tou de 2,38% para 6,38% sobre
as compras feitas com cartão de
crédito -, mas isso é muito pou-
co frente ao que o brasileiro
gasta lá fora e o que entra ile-
galmente pelas fronteiras.

Qual a chance do o grupo
LVMH passar a produzir
cosméticos no Brasil?
Nenhuma. Para fabricar aqui só
com grande escala. A hora que o
governo liberar os impostos, se
tiver escala, tudo é possível.

A Renner hoje é considerada
a maior vendedora de
perfumes importados do país.
O que muda com a chegada
da Sephora ao Brasil?

A Renner é um dos mais impor-
tantes clientes do grupo. Mes-
mo com a entrada da Sephora,
não acredito que este mercado
vai se canibalizar porque as
propostas são muito diferentes.
Hoje, por exemplo, o Brasil tem
120 redes de perfumarias seleti-
vas, com 500 pontos de venda.
Elas oferecem um nível de ser-
viço que a Sephora não oferece.
As perfumarias brasileiras tam-
bém têm muito conhecimento
do mercado local, algo que nem
mesmo uma grande rede es-
trangeira com largo conheci-
mento do setor não tem.

Qual o produto mais vendido
pela sua divisão no Brasil?
O J´Adore, da Dior, foi a fra-
grância importada mais vendi-
do no Brasil no ano passado,
segundo levantamento realiza-
do pela mexicana Segmenta,
empresa de pesquisa da indús-
tria de cosméticos importados.
E a marca Dior, em seus três

eixos que são os de perfumaria,
cosméticos e tratamento (cre-
mes faciais) foi a líder em im-
portados. Eles recebem as nos-
sas vendas para o varejo e as da
concorrência também.

O grupo atinge só a classe A
ou já avança em outras
camadas da sociedade?
Estamos vendendo para as clas-
ses A e B, que um dia já foi B e
C. Os cosméticos e perfumes
de luxo são a porta de entrada
para os emergentes que dese-
jam adquirir itens sofisticados
do grupo, hoje composto tam-
bém por grifes de jóias, reló-
gios e roupas. ■

RESULTADOS

Divisão automotiva da Usiminas
prevê alta de 23% nas vendas em 2011
A área de serviços automotivos da Usiminas espera fechar 2011 com um
crescimento de 23% no faturamento, passando de R$ 406 milhões em
2010 para R$ 500 milhões este ano. A divisão, que produz autopeças
que incluem cabines completas para automóveis, caminhões e comerciais
leves, está investindo R$ 49 milhões para montagem de cabines de
caminhões da Ford. A unidade é subsidiária da Usiminas desde 1999.

BEBIDAS

Petrópolis fica a 0,17% da Schin na briga
pelo segundo lugar no mercado de cervejas
Os dados da Nielsen correspondem ao mês de fevereiro e confirmam a
ascensão da cervejaria carioca na briga pela vice-liderança. De dezembro
para janeiro, a diferença entre as duas companhias já havia caído de 2,5%
para apenas 0,6%. A Ambev mantém sua hegemonia com 68,23% de
participação. Entre as marcas, a Skol lidera com 32,4%, sendo seguida
por Brahma (17,6%), Antarctica (11,8%), Schin (9,7%) e Itaipava (7,7%).

Jadson Marques

Lançamento

O Novo Brasil
de Albert Fishlow

O Brasil mudou. 
Entenda os fatos que 
transformaram o país.
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Antonio Milena

Givenchy

A grife francesa Givenchy quer
elevar as vendas de maquiagens
e cremes faciais no Brasil neste
ano, além de estimular a saída
de mais frascos de perfume,
que são associados à atriz
e modelo Liv Tayler, garota-
propaganda da marca desde
2003. O posicionamento da
marca é de alto luxo, razão que
explica sua comercialização
restrita a apenas 30 pontos
de venda no Brasil. O número
não vai aumentar neste ano,
já que o produto precisa
manter a fama de “exclusivo”.
O que o grupo LVMH quer é
aumentar a produtividade das
perfumarias que revendem a
marca. Para isso, aposta em
publicidade no ponto de venda e
em treinamento das consultoras.
Um dos grandes trunfos da marca
para este ano é o lançamento
da fragrância L’Intense, da
família Very Irrésistible, criada
há oito anos. O frasco de 30 ml,
que chega às lojas neste mês,
custará R$ 185. F.T.

Marca francesa de luxo só é
vendida em 30 lojas do Brasil

■ FATURAMENTO

R$47bilhões

Vendas do grupo LVMH
em 2010 no mundo
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