
Provavelmente, boa parte dos
consumidores brasileirosnunca
ouviu falar de redes de vestuá-
rio como a alemã Peek & Clo-
ppenburg (P&C), a inglesa Debe-
nhams ou a espanhola El Corte
Inglés. Pois estas ilustres desco-
nhecidas, que estão entre os lí-

deres de seus mercados de ori-
gem, planejam aportar em terri-
tório nacional em breve.
Fugindo da crise na Europa, a

centenária P&C, que tem lojas
espalhadas no Leste Europeu,
está buscando pontos de venda
e commuita dificuldade. Segun-
do dados da Associação Brasilei-
ra de Shoppings (Abrasce), a ta-
xa de vacância média do país é
de 2,7%. E a P&C tem um cená-

rio diferente da H&M, bastante
conhecida pela classe média.
“Assim como a Zara, a H&M es-
tá entre as tops do varejo. Os
shopping centers disputam pa-
ra ter este tipo de loja no mix.
Elas atraem um grande fluxo de
pessoas”, diz um executivo pró-
ximo à empresa.
Neste ano, o presidente da re-

de de departamentos espanho-
la El Corté Ingles esteve no Bra-

sil analisando pontos de vendas
em grandes capitais. A empre-
sa, que enfrenta dificuldades
com a queda nas vendas na Es-
panha, tem planos de estrear

por aqui no prazo de um ano. A
estratégia é trazer de volta ao
Brasil o conceito de departa-
mento, que desapareceu junto
com Mesbla e Mappin.
A inglesaDebenhams, que tra-

balha com produtos mais bara-
tos de olho na classe média bai-
xa, ensaia desde o começo do
ano passado trazer sua franquia
de lojas ao país. Por enquanto,
sem sucesso. ■ R.O. e C.E.

Após quatro anos estudando o
mercado brasileiro, a rede de
vestuário sueca H&M finalmen-
te deu os primeiros passos para
trazer sua operação ao país. A
varejista está montando um ti-
me de executivos, todos vindos
da concorrência. Na lista de con-
tratados está um dos homens-
chave da Riachuelo, Flávio
Amadeu, atual diretor de opera-
ções da Guararapes. Segundo
apurou o BRASILECONÔMICO, a Lo-
jas Renner e a C&A também vão
perderam colaboradores estraté-
gicos para a rede sueca.
O contrato assinado pelos exe-

cutivos prevêmulta de R$ 3mi-
lhões caso sejam divulgados os
planos de abertura das primei-
ras lojas no país, o que deve
acontecer no início de 2013.
Mas até lá, a segunda maior va-
rejista de vestuário do mundo,
atrás apenas da Zara, ainda terá
de vencer muita burocracia. A
começar pela demora na obten-
ção da habilitação para utilizar
o Sistema Integrado de Comér-
cio Exterior (Siscomex).
O registro é necessário para

que a varejista possa importar
para o Brasil os produtos fabrica-
dos por 700 fábricas espalhadas
por Europa e Ásia. O tempomé-
dio para expedição do documen-
to é de longos seis meses para
sair. Para driblar o problema, a
H&M poderia usar uma trading,
mas pagaria mais impostos,
além de ter o inconveniente de
receber suas roupas com etique-
tas em nome da importadora.
A opção por importar roupas

é amesma de suamaior concor-
rente. Em 1999, quando chegou
ao Brasil, a Zara trazia todos
seus produtos do exterior. Só al-
gum tempo depois é que conse-
guiu iniciar a produção local,
que não é suficiente para aten-
der a demanda das lojas no país.
A operação da H&M terá um

presidente próprio, que respon-
derá diretamente para a matriz
na Suécia. O privilégio não é da-
do a todos as filias. O México,
cujas primeiras lojas serão aber-
tas no final deste ano, ficará sob
o guarda-chuva dos EUA.
Executivos ligados às negocia-

ções afirmam que a intenção da
H&M é abrir pelo menos 30 lo-
jas de uma só vez, com foco nas
grandes capitais. Na década de
1980, quando chegou ao Brasil,

a holandesa C&A usou a mesma
estratégia, inaugurando 15 pon-
tos de venda simultaneamente.
A logística para abastecer as

lojas tem sido outro ponto de di-
ficuldade para a H&M. Por isso,
um dos caminhos avaliados pe-
la empresa é a comprar a partici-
pação em alguma concorrente
brasileira, lê-se Riachuelo ou
Lojas Renner. E condições para
isto não faltam. “Considerando
o tamanho das empresas brasi-
leiras, elas seriam facilmente ad-
quiridas pelaH&M”, diz umexe-
cutivo que acompanha a estraté-
gia de lançamento no país.
A alternativa mais fácil, no

momento, é Riachuelo já que a
Renner é totalmente pulveriza-
da e os contratos de acionista
tem uma cláusula que impede a

compra hostil das ações. A Lo-
jas Renner disse por meio de
sua assessoria que não tem co-
nhecimento de uma negociação
entre a H&M e seus acionistas.
AH&MestáavaliadaemR$87,5

bilhões na bolsa de Estocolmo.
Na BM&F Bovespa, a Renner va-
le R$ 7,2 bilhões e Riachuelo e
suas indústrias somamR$ 5,4 bi-
lhões. A assessoria da gigante
sueca informou que não comen-
ta especulações.
A Riachuelo nega qualquer

negociação para se unir a H&M
e a saída de Flávio Amadeu. “A
chegada daH&M serve para am-
pliar o bom ambiente competiti-
vo e inibir a sonegação de im-
postos, prática comum neste
segmento”, diz Flávio Rocha,
presidente da Riachuelo. ■
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H&M chega ao país tirando
executivos da concorrência

Ilustres desconhecidos tambémqueremespaço
Crise europeia faz com que
redes da Alemanha, Londres e
Espanha mirem Brasil

Emmeio a uma enxurrada de dificuldades, varejista sueca consegue levar diretor de operações da Riachuelo

Para o empresário, a chegada
da varejista de vestuário
H&M vai servir para ampliar
o bom ambiente competitivo
no Brasil. Segundo Rocha,
um competidor forte como
a empresa sueca pode ajudar
a inibir a atuação de empresas
que sonegam impostos, prática
comum neste segmento

Com taxa de vacância
apertada, de cerca de
2,7%, espaços em
shoppings são difíceis

Flavio Rocha
Presidente
da Riachuelo
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PRINCESA DO FAST-FASHION
H&M é a segunda maior varejista de moda do mundo, atrás apenas da Zara

FUNDAÇÃO

SEDE

PROPRIETÁRIO

1947

Estocolmo, Suécia

Stefan Persson e sua família 
possuem 68,6% do capital 
votante

LOJAS E MARCAS

H&M (próprias)

H&M (franquias)

COS

Monki

Weekday

Cheap Monday

TOTAL

2.282

70

45

52

19

4

2.472

Faturamento

Lucro líquido

Funcionários

US$ 16 bilhões

US$ 2,3 bilhões

94 mil

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




