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Moda Internacionalização é opção
para ganhar escala e contornar crise

Mais grifes
argent inas
abrem lojas
no Brasil

JERONIMO MOLINA/VALOR

Barba Gallo, da Rapsodia, diz que a grife de moda abriu duas lojas em São Paulo na semana passada e soma, agora, 38 lojas no exterior e 23 na Argentina

César Felício
De Buenos Aires

Com uma economia cinco ve-
zes menor do que a brasileira, a
Argentina marca presença no va-
rejo, em especial de moda, do Bra-
sil, e não o inverso. A vigésima
quinta marca originada na Argen-
tina instalou-se no Brasil na sema-
na passada, com a abertura simul-
tânea de duas lojas da butique
Rapsodia em São Paulo, nos shop-
ping centers JK e Market Place.

São apenas doze brasileiras
com pontos de venda próprios
no mercado argentino, segundo
levantamento de uma consulto-
ria ligada à Associação Argenti-
na de Marcas e Franquias.

A internacionalização tem sido
uma saída para as empresas ar-
gentinas contornarem dificulda-
des como a escala reduzida e a
instabilidade econômica, garan-
tindo uma fonte segura de receita
em moeda estrangeira. E nesta ro-
ta, o Brasil raramente é o ponto de
partida. De acordo com o gerente
geral da Rapsodia, Diego Barba
Gallo, antes de chegar ao Brasil a
butique fincou raízes no Uruguai,
Chile, México, Colômbia e Vene-
zuela. Com as duas lojas paulista-
nas, são 38 pontos de venda no
exterior, ante os 23 na Argentina.

Em suas lojas no exterior, a
Rapsodia — a 11ª marca de moda
argentina a abrir operação no Bra-
sil — continua trabalhando com
fornecedores do mundo inteiro,
sem as restrições para importa-
ções e para manutenção dos esto-
ques que enfrenta na Argentina. O
Brasil foi um passo mais cauteloso
dado o volume do investimento:
para montar as duas lojas, a buti-
que mantida pelo político e em-
presário de comunicação Francis-
co de Narvaez, a ex-modelo Sol
Acuña e a estilista Josefina Higue-
ra investiu R$ 5 milhões.

Como o faturamento médio
anual é de US$ 2,5 mil o metro qua-
drado, cada loja pode render US$
250 mil, o que projeta um prazo de
retorno superior a cinco anos. A
Rapsodia não divulga sua receita.
Mas Barba Gallo calcula que o in-
vestimento no Brasil é três vezes
superior ao da montagem de uma
loja análoga na Argentina.

A Rapsodia optou por expan-
dir-se com lojas próprias, mas o
uso de franquias tem sido a via
preferencial da internacionaliza-
ção argentina. Segundo um levan-
tamento feito por Agustin Bido-
glio e Carlos Canudas, diretor da

Associação Argentina de Marcas e
Franquias , até a primeira metade
deste ano existiam 113 empresas
argentinas com franquias no exte-
rior, ante 91 franqueadoras no
Brasil e 83 franqueadoras do Mé-
xico. O dado impressiona mais
quando se leva em conta que a Ar-
gentina conta com 500 franquea-
doras no total, enquanto o Brasil
contava em 2009 com 1.643 redes,
de acordo com levantamento da
Associação Brasileira de Franchi-
sing ( ABF). Ou seja: de cada cinco
redes argentinas, uma se interna-
cionalizou, enquanto no Brasil a
proporção é de uma para vinte.

O perfil das marcas e fran-
quias argentinas no exterior
também é bastante diferente do
brasileiro, em que predominam
lojas de alimentação rápida e es-
colas de idiomas. Das 113 mar-
cas argentinas no exterior, 54%
são de vestuário e 19% de ali-
mentação. Das brasileiras, me-
nos de 10% são de roupas.

Até os anos 90, o setor de ves-
tuário na Argentina era conheci-
do pela integração vertical e pe-
la tradição. A camisa e a marca
pólo surgiram no país, ligadas
ao esporte, e a Alpargatas, hoje
controlada pela brasileira Ca -
margo Corrêa, é uma das empre-
sas listadas em bolsa mais anti-
gas do país, aberta em 1885.

“Era um setor protegido da
competição internacional , que es-
truturalmente depende de muita
mão de obra e uso de energia. Com
a abertura feita no governo Me-
nem, todas as empresas se desinte-
g r a r a m”, diz Mariano Kestelboim,
economista que dirige a Fundação
Pro-Tejer, mantida por empresas
têxteis para o lobby do setor.

Segundo Kestelboim, o merca-
do se segmentou e as empresas
argentinas que direcionaram seu
foco para a consolidação de mar-
cas para as faixas de renda mais
alta foram as mais bem sucedi-
das. No segmento de roupa po-
pular, o mercado informal toca-
do por fenômenos como a feira
de La Salada, em Lomas de Zamo-
ra, passou a consumir cerca de
50% da confecção argentina. O
restante é dominado por empre-
sas de grande escala e pela im-
portação de roupa pronta.

Do total de US$ 1,9 bilhão im-
portado pelo setor têxtil na Ar-
gentina no ano passado, as rou-
pas terminadas representaram
cerca de US$ 400 milhões, com a
China e a Índia predominando
na origem, em um cenário mui-

to parecido com o existente para
o mesmo setor no Brasil.

“Estas butiques conseguiram
se expandir à medida em que
cresceu o setor de shopping cen-
ter e a internacionalização foi o
caminho natural para manter o
crescimento, já que o mercado
argentino tem dimensões limi-
tadas”, disse Kestelboim.

No Brasil, a marca argentina
pioneira foi a Mimo & Co, de ves-
tuário para nenês, que está no
país desde 2002, de acordo com
Agustín Bidoglio. Também são ar-
gentinas lojas de roupa como Ke -
vingston, Paula Cahen d’A nv e r s ,
Caro Cuore, Etiqueta Negra e La
Martina. A maior rede argentina
no Brasil entretanto, é da área de
alimentos: a H av a n n a , de alfajo-
res e doces de leite, com 29 lojas.

Em escala mais reduzida que
a do vestuário, as empresas de
guloseimas argentinas também
começam no país. Depois da en-
trada da sorveteria F r e d d o, que
conta com sete lojas abertas des-
de 2010, os sorvetes da Chungo
começaram a ser vendidos este
mês em Porto Alegre . Em Recife,
os frequentadores do shopping
Riomar podem degustar os sa-
bores patagônicos da “La Abuela
Go ye”, uma sorveteria conhecida
pelos turistas brasileiros que fre-
quentam a rua Florida, no cen-
tro de Buenos Aires.

No sentido oposto, a presença
brasileira é discreta em Buenos
Aires, realidade que pode ser ve-
rificada até na gastronomia:
existem somente quatro restau-
rantes de comida brasileira na
capital argentina, ante oito ar-
gentinos em São Paulo, segundo
os guias de restaurantes mais co-
nhecidos das duas cidades. O
“fast food” brasileiro não existe
na Argentina. “Culturalmente o
mercado daqui não aceita o mo-
delo brasileiro de alimentação
r á p i d a”, opinou Bidoglio. A loca-
dora de automóveis Localiza e a
escola de idiomas Fisk são as
marcas brasileiras com maior
presença no varejo.

Varejo de luxo definha em Buenos Aires

B LO O M B E RG

A grife Cartier, com sede em Paris, fechou as portas neste ano na Argentina

De Buenos Aires

As restrições criadas pelo gover-
no argentino às importações estão
fazendo o luxo definhar em Bue-
nos Aires. Alegando dificuldades
de oferecer no país as mesmas co-
leções que comercializa interna-
cionalmente, já fecharam as portas
neste ano Prada, Escada, Yves Saint
Laurent, Calvin Klein e Po l o. No
ano passado, já a Armani já havia
encerrado atividades. Em outubro,
deverá ser a vez da C a r t i e r.

“ Buenos Aires hoje é menos pro-
missora que as capitais brasileiras
ou Bogotá, Lima, Santiago e Cidade
do México”, opina o consultor Die-
go Schvartzman, daMDL, consulto-
ra de grifes. “Neste segmento do
mercado, a ponta do varejo é essen-
cial e a loja de uma rede dessas pre-
cisa ter a mesma oferta no mundo
todo. Do ponto de vista de imagem,
é muito mais justificável fechar
uma loja do que mantê-la aberta
com coleção velha”, disse.

O mercado de alto luxo na Ar-

gentina é formado por importa-
ções que foram praticamente in-
viabilizadas este ano. Desde feve-
reiro, o governo do país exige a
apresentação de uma declaração
jurada do importador em que se
detalha a intenção de compra. O
negócio só é aprovado pelo go-
verno se o importador cumpre
certas condições, entre elas a de
exportar produtos argentinos.

São poucos os importadores
de grifes capacitados para cum-
prir esta exigência. Foram noti-
ciados este ano apenas dois ca-
sos: o da Hermenegildo Zegna,
que se tornou exportadora de lã
argentina, e o da Po r s c h e , que
também exporta vinho.

As restrições cambiais golpea-
ram o setor este ano, mas o mer-
cado do luxo, concentrado na
glamourosa Avenida Alvear, no
bairro da Recoleta, vive um pro-
cesso de retração há doze anos.
O fim da paridade cambial entre
o peso e o dólar , em 2001, jogou
o país na maior recessão de sua

história, com uma retração de
24% do PIB em dois anos.

Quando a Argentina saiu da
crise, durante os governos de
Néstor e Cristina Kirchner, o mer-
cado interno cresceu a taxas pró-
ximas a 10% ao ano, mas com um
câmbio desvalorizado entre
2003 e 2009, o que tornou os pro-
dutos de alto luxo muito caros
mesmo para a elite argentina.

A catástrofe econômica tam-
bém provocou uma mudança
cultural do consumidor local: a
ostentação que marcou os anos
90 na Argentina passou a ser mal
vista e boa parte das lojas abriram
filiais na uruguaia Punta del Este,
onde a classe alta portenha pode-
ria dar vazão a este tipo de consu-
mo de maneira mais discreta.

O alto luxo na Argentina tam-
bém foi desestabilizado pela glo-
balização que marcou as últimas
duas décadas. No Brasil, a abertura
do setor em 1991 gerou um merca-
do alternativo para as empresas do
ramo no continente. “O Brasil ten-
de a conseguir o que a Argentina
jamais obteve, que é produzir uma
grife internacional de luxo, aceita
como tal em outros mercados”,
opinou Schvartzmann.

Os produtores das grifes in-
ternacionais mais exclusivos se
caracterizam pela grande verti-
calização, em que o controle
tanto sobre a fabricação quanto
sobre a ponta do varejo é abso-
luto. O investimento mínimo
apenas em estoque e decoração
de uma loja é da ordem de US$ 1
milhão e a taxa de retorno pode
demorar mais de cinco anos.

“A economia argentina não tem
porte para arcar com um investi-
mento dessa natureza em outros
países. O mercado internacional
de luxo é muito diferente do de
grifes vendidas em estabelecimen-
tos multimarcas. Na América Lati-
na, apenas no Brasil as empresas
tem capitalização para isso”, afir-
mou o consultor. (CF)

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta - CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE: 35300396090
Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração,
Realizada em 10 de Maio de 2012, Lavrada sob a Forma de Sumário

1. Data: 10 de maio de 2012. 2. Hora: 14:30h. 3. Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400 - 20º andar. 4. Presentes: Benjamin
Steinbruch, Antonio Francisco dos Santos, Fernando Perrone e Rubens dos Santos - Conselheiros e Cláudia Maria Sarti -
Secretária Geral do Conselho de Administração. 6. Assuntos Tratados: 6.1 - Aumento do capital social - Tendo em vista a
deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2012, que destinou R$2.859.052.636,29 oriundos da Reserva de
Lucros a Realizar para aumento de capital, o Conselho, na forma do disposto no Art. 19, inciso XXI do Estatuto Social, aprovou,
por unanimidade dos presentes, o aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização de parte da reserva de lucros
a realizar, no montante de R$ 2.859.052.636,29, sem emissão de novas ações, passando o capital social de R$ 1.680.947.363,71
para R$ 4.540.000.000,00, respeitadas as participações acionárias de cada acionista, procedendo-se à consequente alteração no
artigo 5º do Estatuto Social, que será encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.
6.2 - Nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração - O Conselho escolheu, na forma do art. 14,
parágrafo 1º, do Estatuto Social, os Conselheiros Srs. Benjamin Steinbruch e Jacks Rabinovich como Presidente e Vice-Presidente
do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente; 6.3 - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria - O Conselho,
na forma do disposto no artigo 29 do Estatuto Social, por unanimidade, reelegeu os Conselheiros Yoshiaki Nakano e Fernando
Perrone para mais um mandato como membros do Comitê de Auditoria, e ratificou a indicação feita em 27 de abril de 2012 do
Sr. Antonio Francisco dos Santos como membro do Comitê de Auditoria, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de
2013, estendendo-se o mandato até a investidura dos seus sucessores. Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis ao
original da ata arquivada na Sede da Companhia. Companhia Siderúrgica Nacional - Claudia Maria Sarti - Secretária Geral do
Conselho de Administração. JUCESP nº 222.444/12-5 em 28/05/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 ago. 2012, Empresa, p. B5.




