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Moda Com 14 lojas no país, grife quer atingir 150 pontos em cinco anos

Kevingston, da Argentina,
acelera expansão no Brasil
Vanessa Jurgenfeld
De Florianópolis

A grife argentina de moda Ke -
vingston traçou um plano de ex-
pansão ousado para o Brasil. De-
pois de desembarcar no país em
2009, chegando a 14 lojas em dife-
rentes cidades, agora tem o objeti-
vo de somar 150 unidades em cin-
co anos. No total, os investimentos,
feitos na sua maioria por fran-
queados, totalizarão cerca de R$ 75
milhões no período.

De acordo com o gerente co-
mercial da Kevingston Brasil,
Santiago Edo, o mercado brasi-
leiro é o principal plano da mar-
ca no mundo. Segundo ele, o Bra-

sil chamou a atenção da grife
porque, mesmo nas vendas na
Argentina, foi constatado que o
brasileiro era o segundo maior
consumidor da marca, atrás so-
mente dos próprios argentinos.

A decisão de ampliar as opera-
ções no país também levou em
conta o aumento do consumo do
brasileiro nos últimos anos e o fato
de entender que há espaço para o
crescimento das franquias de ves-
tuário, um mercado considerado
por Edo ainda pouco explorado.

Ao aumentar sua presença no
Brasil, a empresa rompe barreiras
que restringiam seu crescimento.
De acordo com Edo, a marca já não
encontrava mais tanto espaço para

abertura de unidades na Argenti-
na e, além disso, se deparou com
restrições do governo argentino
para ampliar suas importações.

A empresa possui cinco fábricas
próprias e realiza também uma fa-
bricação terceirizada em outros
países como a China. A produção
chinesa é voltada, especialmente,
para camisas, casacos e camisetas.

“Temos 20 anos de Argentina e
já estamos nas principais cida-
des. Abrir mais unidades [naque-
le país] seria uma saturação de
m e r c a d o”, destacou Edo. O grupo
faturou US$ 320 milhões em
2011 e prevê faturamento de

US$ 360 milhões em 2012.
A intenção da Kevingston é cres-

cer no Brasil da mesma forma que
fez no seu país de origem, ou seja,
prioritariamente via franqueados.
Mas a empresa terá uma unidade
própria em Balneário Camboriú
(SC), que vai funcionar como loja-
conceito da marca e deve ser inau-
gurada ainda este ano.

Para fomentar seu plano de ex-
pansão no Brasil, a empresa
abriu recentemente um escritó-
rio de comercialização e um cen-
tro de distribuição em Itajaí, uma
cidade conhecida por sua área
portuária em Santa Catarina, o
que vai facilitar importação e ex-
portação e reduzir os custos lo-
gísticos. Os investimentos foram
de US$ 5 milhões.

Por ora, a empresa não tem in-
tenção de ter uma fábrica no país,
mas a Kevingston pretende den-
tro de 60 dias fechar com alguns
fabricantes parcerias na produ-
ção, principalmente, de calças
jeans. Está em conversações com
empresários de Santa Catarina e
do interior de São Paulo. A preo-
cupação é fazer um jeans adequa-
do ao corpo dos brasileiros.

A grife já tem 297 lojas na Ar-
gentina e está presente em países
da Europa, como a Suíça e a Espa-
nha, além de outros países da

América do Sul. Fora do Brasil e
da Argentina, a operação mais ex-
pressiva é na Espanha, com 7 lojas
e um centro de distribuição.

O foco da Kevingston no Brasil
é o consumidor das classes mé-
dia alta e alta, disputando espaço
em um mercado que tem como
concorrentes grifes como Ri -
chards, Brooksfield e Lacoste.

No Brasil, o controlador da Ke-
vingston é Emílio Colombo Sim-
bras, sócio-proprietário da Tr ê s
Gerações do Brasil, master fran-
quia da grife no país.

Eleição no Jockey chega ao fim marcada por embate
Tu r fe
Francisco Góes
Do Rio

O telefone celular do presidente
do Jockey Club Brasileiro, Luis
Eduardo da Costa Carvalho, toca e
ele interrompe a conversa para
atender a ligação. Do outro lado da
linha está Carlos Eduardo Loretti
Palermo, candidato da oposição às
eleições para a presidência do Jo-
ckey, marcadas para quinta-feira.
Segue-se um diálogo duro, mas
polido entre Palermo e Carvalho,
que tenta a reeleição para mais um
mandato de quatro anos à frente
de um dos mais tradicionais clu-
bes do país, uma instituição cente-
nária símbolo do turfe nacional.

Nos bastidores, porém, há uma
luta acirrada pelo poder no Jockey
Club Brasileiro. Os motivos da bri-
ga são claros para Carvalho: “O que
me levou a ser presidente, em
2008, foi um projeto de profissio-
nalização da gestão. Mas não tinha
dúvidas de que ao mexer em uma
situação que existia há mais de
cem anos, iria provocar reações”,
diz Carvalho, empresário com ex-
periência na área financeira. Ele
talvez não imaginasse a resistência
que enfrentaria de uma oposição
formada por turfistas, incluindo os
ex-presidentes José Carlos Fragoso
Pires e Luiz Alfredo Taunay.

A oposição questiona a forma
como Carvalho conduziu o clube,
diz que não houve diálogo e que
ele dirigiu o Jockey como se fosse a
sua empresa. O vice-presidente de
Carvalho, Julio Avelar, rebate: “O
que se fez foi mexer na forma de
administrar um clube que foi sem-
pre gerido de uma forma, como se

fosse um feudo. Para Taunay, Car-
valho radicalizou ao comandar o
Jockey sem consultar ninguém, de
forma autocrática. O que está em
jogo é o comando de uma institui-
ção tradicional na sociedade cario-
ca. Em 2011, o Jockey completa
144 anos desde a realização da pri-
meira reunião em 1869.

São quase 6 mil sócios, dos quais

cerca de 10% são proprietários de
cavalos que participam das corri-
das. Os outros 90% se compõem de
um público variado, que inclui
profissionais liberais, que utilizam
a infraestrutura social do clube
(quadra de tênis, piscinas etc). O
Jockey é também um clube de
grandes receitas, mas que têm sido
insuficientes para cobrir os custos,

o que resultou em dívidas milioná-
rias, sobretudo com a União. O ba-
lanço de 2011 mostra um resulta-
do final positivo de R$ 76,6 mil,
mas o turfe teve prejuízo de quase
R$ 32 milhões. Foi o turfe que deu
origem ao clube e permitiu cons-
truir o patrimônio da instituição,
incluindo a imponente sede da Gá-
vea com as suas grandes tribunas e
um prédio de 13 andares no centro
do Rio. Na Gávea, o clube ocupa
área de 600 mil metros quadrados.

O balanço de 2011 indica ainda
que o prejuízo do turfe foi com-
pensado pela mensalidade de R$
257 paga pelos sócios e pela receita
patrimonial derivada da arrecada-
ção com eventos e do aluguel de
espaços do Jockey na Gávea e no
prédio do centro. “Não tenho co-
mo reconhecer os números do ba-
l a n ç o”, diz Carlos Eduardo Paler-
mo. Ele está no fim do quarto man-
dato como presidente da Socieda-
de Hípica Brasileira. Palermo acre-
dita que o turfe pode ser rentável
se gerido profissionalmente. Car-
valho diz ter investido R$ 3,2 mi-
lhões no turfe na sua gestão, mas
acredita que a melhoria da situa-
ção financeira do clube passa pela
captação de novas fontes de recei-
ta. Um dos projetos é a reforma do
prédio do Jockey no centro que po-
deria gerar receitas estimadas em
R$ 17 milhões por ano com o alu-
guel de salas. Palermo não é contra
a reforma, mas diz que é preciso
aprofundar a discussão.

No embate com a oposição, Car-
valho viveu seu pior momento em
2010 quando enfrentou tentativa
frustrada de impeachment na es-
teira de discussões sobre projeto
para construir prédios de escritó-
rios na Vila Hípica, na Gávea. O

projeto previa a remoção dos cerca
de 900 cavalos que vivem no local,
mas não foi adiante. A briga tam-
bém vem sendo travada na Justiça.
Em 2011, o Ministério Público Fe-
deral requereu a instauração de in-
quérito pela Polícia Federal para
apurar supostas irregularidades
entre o Jockey e a empresa Codere
do Brasil, da área de administração

de apostas. O Jockey está em litígio
com a Codere pois não reconhece a
emissão de notas fiscais. Mais re-
centemente uma ação no Tribunal
de Justiça do Rio tentou impedir
que a votação, na quinta, aconte-
cesse nas duas sedes do Jockey: no
centro e na Gávea, mas até o fecha-
mento desta edição o pleito estava
garantido nos dois locais.

Gasto em mídia cresce 9%
e ranking do setor muda
Pu b l i c i d a d e
Adriana Mattos
De São Paulo

O volume total investido pelas
empresas em propaganda no país
cresceu 9,2% no ano passado — a
soma passou de R$ 25,68 bilhões
em 2010 para R$ 28,07 bilhões em
2011, segundo dados do Projeto
Inter-Meios, coordenado pelo
“Meio & Mensagem” e auditado
pela PricewaterhouseCoopers. Ao
se descontar a inflação medida pe-
lo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) no ano passado, o
crescimento real do setor foi de
2,7% no ano passado.

Apesar de o mercado utilizar o
IPCA para calcular essa taxa final,
na prática, o reajustes das tabelas
dos meios de comunicação no
país em 2011, principalmente a
TV, foi superior a 10%, conforme
informou uma agência do setor.
Portanto, o crescimento real, a
depender da empresa, pode não
ter acontecido.

Nos números do relatório, foi
considerado o desconto que veí-
culos de comunicação concedem
aos anunciantes.

A expansão nominal de 9,2% e
de 2,7% em termos reais foi obtida
em cima de um crescimento no
ano anterior de 18% (nominal) e
12% (real). Ou seja, o ritmo de ex-
pansão do setor caiu de forma con-
siderável, em parte pela alta base
de comparação, e também pela de-
saceleração do mercado verificada
no segundo semestre de 2011.

Segundo dados do ranking de
agências, o destaque do grupo das
20 maiores empresas foi a Ogilvy e
Mather Brasil. A companhia pas-
sou da 7ª para a 2ª posição, atrás
apenas da Y&R , que manteve a li-
derança. A Euro RSCG subiu da 11ª
para a 7ª colocação. Giovan -
n i + D r a f t f c b, da 19ª para a 16ª.

Entre as principais quedas no
grupo das 20 maiores agências
estão a D M 9 D D B, do Grupo ABC,
que caiu do 8º para a 12º lugar; a
Leo Burnett, da 14ª para a 18ª po-
sição; e a Fischer&Friends, a agên-

cia com a maior perda de posi-
ções (do 13º para o 20º lugar).

Entre os anunciantes, a Unile -
v e r, segunda colocada no relató-
rio, voltou a investir após dois
anos de altos desembolsos em
mídia da rival Procter & Gamble
(P&G). O investimento em pro-
paganda da empresa cresceu 25%
e atingiu R$ 995 milhões. O Gru-
po Pe t r ó p o l i s ampliou em 50% os
investimentos que alcançaram
R$ 447,5 milhões em 2011 (pas-
sou da 9ª para a 4ª colocação).

A maior anunciante continua a
ser a Casas Bahia, com investimen-
tos em mídia de R$ 1,26 bilhão em
2011, alta de 3% sobre o ano ante-
rior. Entre os maiores recuos está a
Hyundai Caoa, empresa cujos de-
sembolsos em mídia são feitos pe-
la empresa Caoa. Após forte inves-
timento em 2010, a soma desem-
bolsada caiu 24%, para R$ 321,3
milhões (do 4º para o 9º lugar).

Para 2012, as agências acredi-
tam que o setor deve registrar
crescimento nos investimentos
em mídia entre 7% e 8%.

OMS quer cortar em 30%
consumo de sal e tabaco
Saúde
Simeon Bennett
B l o o m b e rg

A Organização das Nações
Unidas (ONU) deve adotar metas
para reduzir tanto o consumo
médio diário de sal por adultos
como o índice de tabagismo em
todo o mundo em 30%, como
parte do combate às maiores
causas de morte no mundo.

Os países reunidos em encontro
da Organização Mundial da Saúde
(OMS) em Genebra expressaram
“amplo apoio” às metas, de acordo
com uma decisão preliminar do
grupo na quinta-feira à noite. Em-
bora não tenham sido especifica-
dos objetivos com essa decisão, as
metas constam de documento dis-
cutido no encontro e deverão ser
adotadas no futuro, segundo Tim
Armstrong, da OMS. “Não vejo ne-
nhuma diluição ou mudanças nas
metas”, disse Armstrong a repórte-
res em apresentação na sexta em
Genebra. Os países-membros da
OMS estudam acrescentar outros
objetivos para reduzir a obesidade

e o consumo de gordura e álcool, o
que será discutido em outra reu-
nião em outubro, acrescentou.

As metas são parte da estratégia
da OMS para diminuir as mortes
prematuras provocadas por doen-
ças cardíacas, câncer e diabete em
25% até 2025, em comparação aos
níveis de 2010. A estratégia foi
acertada durante a Assembleia
Mundial de Saúde da OMS, na
quinta. As doenças não contagio-
sas provocam duas em cada três
mortes no mundo e podem custar
ao mundo US$ 47 trilhões em per-
da de produtividade e tratamentos
médicos até 2030, segundo estudo
do Fórum Econômico Mundial e
da Harvard University, em 2011.

Anteriormente, a OMS havia
estipulado meta em 2007 para re-
duzir as mortes de doenças não
contagiosas em 2% ao ano até
2015. Grupos de defesa da saúde
pública, como a NCD Alliance, re-
clamam que o lobby das indús-
trias de alimentos, bebidas e ta-
baco dificultam a adoção de me-
tas. Armstrong discorda. “A in-
dústria não influencia a definição
de políticas da OMS”, afirmou.

Curtas

M. Dias Branco compra
A M. Dias Branco, companhia

que atua na fabricação, comer-
cialização e distribuição de pro-
dutos alimentícios derivados do
trigo, anunciou na sexta-feira a
aquisição da Moinho Santa Lú-
cia, do mesmo segmento. O valor
da aquisição foi de R$ 90 mi-
lhões, sendo R$ 45 milhões pa-
gos à vista, R$ 27 milhões a se-
rem pagos em cinco anos com
parcelas de R$ 5,4 milhões (a
vencer no fim de maio de cada
ano), além de R$ 6 milhões que
serão entregues após seis anos.

Groupon testa
O Groupon está testando um

sistema de pagamento que per-
mite aos vendedores aceitarem
cartões de crédito, o que dimi-
nuiria os preços, de acordo com
duas pessoas familiarizadas com
o assunto. Isso coloca o maior site
de compras coletivas do mundo
em competição direta com o Pay-
Pal, do e B a y, e com o Square, em
que a Visa tem uma participação.
O novo sistema de pagamento do
Groupon vem com um Apple
iPod Touch e um adaptador na
parte posterior para o vendedor
passar o cartão de crédito, disse-
ram as fontes à Reuters.
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Palermo, que hoje preside a Sociedade Hípica Brasileira, é da oposição
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Carvalho, atual presidente do Jockey Club Brasileiro, tenta se reeleger

Fonte: Empresa

Perfil
Grupo Kevingston

Início das operações: em 1989,
em Buenos Aires, vendendo para
lojas multimarcas

Controlador: Família Stermann

Presidente: Gustavo Stermann

Controlador no Brasil: Emílio 
Colombo Simbras, sócio-proprietário 
da Três Gerações do Brasil, que é a 
master franquia da Kevingston
no país

Produtos: Roupa para toda família, 
desde infantil, infanto-juvenil, 
masculina e feminina. No Brasil ainda 
não tem coleção para mulheres 

Lojas: 338 lojas no mundo, das quais 
297 na Argentina e 14 no Brasil

Faturamento global em 2011
US$ 320 milhões

Previsão de faturamento para 2012
US$ 360 milhões
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