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Varejo

Márcia De Chiara

S ob nova direção, a
marca Daslu, sinôni-
mo de varejo de alto
luxo, começa a se po-

pularizar, mas não quer per-
der o glamour. Há 20 dias, a
empresa estreou no comércio
eletrônico, vendendo produ-
tos de marca própria. No mês
que vem, programa a inaugu-
ração da primeira loja no Ou-
tlet Premium São Paulo, às
margens da Rodovia dos Ban-
deirantes.

Em novembro, será aberta
uma loja no shopping Fashion
Mall, em São Conrado, no Rio
de Janeiro. A empresa tam-
bém começa a vender seus
produtos dentro de lojas mul-

timarcas. A primeira investida se-
rá em Cuiabá (MT), mas já há
planos para revendas multimar-
cas em DF e em Belo Horizonte
(MG).

“A Daslu não se popularizou,
mas quer ser mais acessível. A
intenção é abrir o mercado de lu-
xo, sem perder a essência da mar-
ca”, afirma a diretora de Marke-
ting da Daslu, Patrícia Cavalcan-
ti. Segundo ela, esse plano arroja-
do faz parte da nova gestão da
companhia, que ainda se encon-
tra em processo de recuperação
judicial. Em fevereiro último, a
empresa foi a adquirida pelo fun-
do de investimento Laep, do em-
presário Marcus Elias, por R$ 65
milhões.

Com o comércio eletrônico e
as duas novas lojas, a expectativa

da companhia é dobrar o fatura-
mento, diz Patrícia, sem revelar
cifras. Hoje, a Daslu tem duas lo-
jas em funcionamento. Eliana
Tranchesi, antiga proprietária e
filha da fundadora da empresa,
continua na operação da Daslu, à
frente da área de criação e estilo
da marca.

O projeto do varejo virtual de
luxo começou a ser desenhado
em janeiro deste ano, conta o di-

retor de e-commerce da Daslu,
Luiz Pavão. “O site da Daslu é o
primeiro e-commerce de luxo”,
afirma o executivo. A decisão
dos novos proprietários de apos-
tar no comércio eletrônico ocor-
reu a partir de uma constatação
simples: muitos clientes vinham
de outras regiões do País para fa-
zer compras na Daslu.

Antes de colocar o site no ar, a
empresa vendia seus produtos

por meio de uma revista. “Os
clientes ligavam, compravam o
produto por telefone e a gente
mandava entregar”, diz Pavão.
Esses clientes respondiam por
10% dos volumes vendidos e 3%
do faturamento da empresa.

“Descobrimos que a Daslu é
uma marca de luxo forte nacio-
nalmente e centramos esforços
em como chegar a esses clientes
que vivem fora de São Paulo”,
diz o executivo. Com o site, ele
acredita que o comércio eletrôni-
co responda por 10% da receita
da empresa até dezembro.

A migração das compras por
telefone para a internet já é níti-
da. Em 20 dias de operação do
site, 60% dos clientes do site já
tinham comprado na Daslu ante-
riormente. Segundo Pavão, 90%
dos clientes da internet são mu-
lheres, 80% têm idade entre 25 e
35 anos e o valor médio de cada
venda é de R$ 1 mil.

Além de atender aos clientes
que já compram na Daslu, mas
não moram em São Paulo, a in-
tenção do site é a abrir as portas
da marca de luxo para os consu-
midores emergentes que não se
sentem à vontade para ir às lojas
físicas, explica o executivo. O
projeto do site inclui parcerias
com blogs e redes sociais, como
o Facebook, onde as blogueiras

poderão fazer a sua “vitrine”
de produtos e se tornar reven-
dedoras da Daslu.

Rafael Forte, diretor de Ser-
viços e Consultoria da VTEX,
empresa que forneceu a tecno-
logia para o site, ressalta que
um dos diferenciais é a possi-
bilidade de as consultoras de
moda e estilo da Daslu pode-
rem interagir diretamente co-
mo o cliente.

A partir de dados sobre as
preferências e o perfil de cada
cliente obtidos por meio de
compras feitas no passado, as
consultoras da Daslu podem
elaborar uma lista específica
de produtos recomendados
sob medida. “Esse mecanis-
mo faz com que a loja aumen-
te a taxa de conversão do si-
te.”

Marili Ribeiro

A mudança na presidência da
a g ê n c i a d e p r o p a g a n d a
WMcCann, uma das cinco maio-
res do Brasil, com a saída do exe-
cutivo de marketing Fernando
Mazzarolo e a contratação, em
seu lugar, do publicitário Martin

Montoya, marca uma nova vira-
da no comando do negócio. Há
pouco mais de um ano, a agência
trouxe o publicitário Washing-
ton Olivetto para assumir o co-
mando criativo da empresa no
Brasil e na América Latina.

Como é comum nessas situa-
ções, houve desentendimentos
na cúpula. Mazzarolo se limitou
a explicar: “Vejo a comunicação
e a publicidade de forma diferen-
te do que a WMcCann está ven-
do nesse momento. Decidimos,
assim, que cada um segue seu ru-
mo, acreditando nos seus princí-
pios e filosofias de trabalho”.

Do seu lado, o chairman, que
emprestou a letra W ao nome da
tradicional agência americana,
Washington Olivetto, ponderou
que Mazzarolo foi importante
no processo de reestruturação
da McCann, antes da sua consoli-
dação como WMcCann. Na práti-
ca, o embate com Mazzarolo se
dava pela forma de conduzir a
rotina da agência, que passava
pela contratação de equipe e de-
saguava na condução das campa-
nhas. “O Montoya, por ser origi-
nalmente de agência, vai ter uma
postura mais agressiva em áreas
em que ainda não estamos. Ele é

um homem de negócios que gos-
ta de criação”, resume Olivetto.

Há pouco mais de três anos no
posto, Mazzarolo, que construiu
carreira em empresas como Co-
ca-Cola, onde foi vice-presiden-
te de marketing, assumiu a
McCann em momento turbulen-
to. A empresa enfrentava perda
de clientes e de posição no ran-
king por faturamento. Sem expe-
riência no ambiente publicitá-
rio, ele enfrentou resistências
no meio, em especial por ter um
discurso voltado para gestão ope-
racional e para o incentivo ao
avanço do uso de canais digitais

na comunicação dos clientes.
Quando chegou, em 2008, a lu-

cratividade da McCann girava
em torno de 8% ao ano. Quando
saiu, batia 20%, segundo dados
apresentados na sede nos EUA.
Para ocupar o lugar do executivo
foi convidado Montoya, que ocu-
pava há cinco anos a posição de
diretor-geral da agência JWT.
Montoya partilhará o comando
ao lado de Olivetto. Eles se repor-
tam a Luca Lindner, presidente
do McCann Worldgroup para
América Latina, África e Oriente
Médio.

BERLIM

A multinacional sul-coreana
Samsung apresentou ontem em
Berlim o Galaxy Note com siste-
ma operacional Android Honey-

comb, um dispositivo com di-
mensões maiores que um smart-
phone, mas menores que um ta-
blet, o que, segundo a empresa,
representa a criação de uma no-
va categoria na tecnologia.

O Galaxy Note tem um proces-
sador que funciona a 1,4 GHz,
uma tela tátil de 5,3 polegadas
que, além de poder ser utilizada
com os dedos, permite a criação
de arquivos com um ponteiro ou
“lápis digital”.

Na feira de eletrônica IFA, o

vice-presidente executivo e res-
ponsável mundial de vendas e
marketing da divisão de celular
da Samsung, DJ Lee, afirmou
quea companhia desenvolveu es-
sa nova categoria de dispositivo
porque tinha detectado que mui-
tos usuários “carregam peque-
nos cadernos para anotar
ideias”.

A empresa já anunciou que tor-
nará público um pacote de desen-
volvimento de software para es-
se dispositivo com o objetivo de

que os programadores come-
cem a criar aplicativos específi-
cos. Além disso, Lee apresentou
o novo tablet da multinacional, o
Galaxy Tab 7.7, que inclui a tec-
nologia necessária para se conec-
tar a redes de quarta geração
LTE.

Lee também apresentou o no-
vo Wave 3, com a evolução 2.0 do
sistema operacional próprio da
Samsung, o Bada, e com uma tela
tátil de 4 polegadas.

O diretor de computação mó-
vel da empresa para a Europa, Pa-
trick Povel, anunciou também o
portátil ultrafino da companhia:
o Série 7. Neste computador, a
Samsung reduziu o marco da te-
la para “ganhar uma polegada”,
explicou Povel. / EFE

Agência WMcCann anuncia mudança no comando

Samsung lança intermediário
entre o tablet e o smartphone

Divulgação

Em Berlim, a maturidade das TVs 3D
Feira de eletrônicos que começa hoje na Alemanha mostra que avanço da tecnologia 3D é irreversível, mas ainda há falta de conteúdos
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Processo. Empresa ainda está em recuperação judicial

DASLU VAI
AO OUTLET
E À INTERNET
Agora com novo controlador, marca de luxo
tenta se ‘popularizar’ com novos canais de venda

Perspectivas. Fabricantes de TV 3D depositam sua esperança de mais conteúdo no aumento da oferta por Hollywood

● Acessível

O Galaxy Note,
apresentado ontem,
permite a criação de
arquivos com o uso
de um ‘lápis digital’

Troca de cadeira. Martin
Montoya dará força à criação

Ethevaldo Siqueira
ENVIADO ESPECIAL
BERLIM

Entre as grandes tendências
da eletrônica de entretenimen-
to mostradas na IFA 2011, em
Berlim, o maior evento global
do setor, duas se destacam: a
cadeia de valor da tridimensio-
nalidade e a Smart TV, ou TV
inteligente, altamente intera-
tiva, que incorpora o máximo
de aplicações ou serviços con-
vergentes, a começar da inter-
net, voltada para o entreteni-
mento e para a educação.

A indústria de televisores em
todo o mundo tem, na realidade,
alcançado rapidamente a maturi-
dade da tecnologia 3D e de suas
aplicações. Esse avanço parece,
nesta altura, irreversível, graças
aos recursos digitais.

O maior dos problemas nesse
mundo das imagens 3D que ain-
da persiste é a falta de conteúdos
do cinema e da televisão. Para
compensar a reduzida oferta de
bons filmes e de blu-rays 3D, são
oferecidas centenas de games
com efeitos especiais, inclusive
com o comando por gestos. A in-
dústria, no entanto, põe toda sua
esperança no aumento da oferta
de conteúdo por Hollywood e pe-
las emissoras de televisão aberta
e por assinatura.

Enquanto isso, há grande pro-
gresso das formas de Smart TV.
Vários fatores se associam nessa
evolução da TV inteligente, en-
tre os quais a redução drástica e
constante dos custos das telas
planas de grandes dimensões, a
incorporação de todos os recur-
sos de interatividade e a disponi-
bilidade da internet de alta velo-

cidade. Com isso, as escolas de
todos os níveis ganharão em bre-
ve lousa eletrônica com todos os
recursos da interatividade, para
ilustração de aulas e palestras.

Algumas demonstrações espe-
cíficas dos recursos de Smart TV
foram feitas por diversos fabri-
cantes, em especial pela coreana
LG, incluindo os recursos da TV
3D e de telas sensíveis ao toque,
para aplicações educacionais e
de entretenimento.

A maior IFA. Contrastando
com o cenário econômico da Eu-
ropa, a Feira de Eletrônica de En-
tretenimento e Eletrodomésti-
cos de Berlim (IFA 2011) baterá
todos os recordes em relação
aos eventos anteriores, superan-
do até a Feira de Las Vegas (Con-
sumer Electronics Show) que
era até aqui a maior do mundo.

Durante seis dias, de hoje até o
dia 7, a IFA receberá a visita de
mais de 80 mil profissionais da
indústria e empresários, que co-
nhecerão os produtos de 1.440
expositores, numa área ocupada
de 144 mil m². O evento é cober-
to por 4,3 mil jornalistas.

Mais do que sua concorrente
de Las Vegas, a IFA de Berlim se
tornou mais ampla e abrangen-
te, incluindo segmentos de ele-
trodomésticos, móveis, fotogra-
fia e casa digital e tendências fu-
turas. A edição deste ano da IFA
é de número 51, embora tenha
sido inaugurada em 1924, logo
após a invenção do rádio. A sigla
IFA tem origem em seu nome
em alemão, que é Exposição In-
ternacional do Rádio. Sua perio-
dicidade já foi de 4 em 4 anos,
passou a dois e agora é anual.

Fato curioso foi o convite feito
a Albert Einstein em 1930 para
inaugurar a IFA. Ele previu coi-
sas que hoje parecem óbvias,
mas que, na época, não eram. So-
nhando com a paz mundial, ele
disse, por exemplo, que o rádio
poderia eliminar os conflitos en-
tre os povos e que ajudaria as na-
ções a viverem em paz.

Fernando Mazzarolo
deixa o cargo e
será substituído
pelo publicitário
Martin Montoya

PATRÍCIA
CAVALCANTI
DIRETORA DA MARKETING
DA DASLU
“A Daslu não se popularizou,
mas quer ser mais acessível.
A intenção é abrir o mercado
de luxo, sem perder a
essência.”

● Gigante

1.440
expositores estão presentes na
feira em Berlim, que ocupa 144
mil metros quadrados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 set. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




