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INTERNACIONAL

A Carrefour anunciou prejuízo 
de US$ 38,8 milhões no primeiro 
semestre, com alta de 0,9% nas 
vendas em relação a um ano atrás.   
O novo diretor-presidente da rede 
francesa de supermercados, Geor-
ges Plassat, confirmou o corte de 
500 a 600 vagas via demissões 
voluntárias, e planos de rever 
operações em mercados como 
Polônia e Turquia enquanto se 
concentra na Europa, China e 
América Latina. Os investido-
res reagiram bem e as ações da 
empresa subiram 6,7%.

A WPP, maior grupo publici-
tário do mundo, divulgou uma 
alta de 20% no lucro do primeiro 
semestre em relação a um ano 
antes, para US$ 439,8 milhões, 
com uma alta de 5,5% no fatu-
ramento. A  empresa cortou sua 
previsão de receita para o ano, 
citando fraco crescimento nos 
EUA e em partes da Europa.

Louis Ng, o empresário chinês 
que causou furor na França ao 
comprar uma vinícola na tra-
dicional região de Burgundy, 
prometeu investir pelo menos 
US$ 10 milhões para revitalizar 
a propriedade. Ng é o principal 
acionista de um grupo de investi-
dores de Hong Kong que em maio 
pagou 8 milhões de euros pela 
Château de Gefrey-Chambertin.

A Samsung, empresa sul-core-
ana de tecnologia, apresentou 
ontem em Berlim aparelhos 
móveis com sistema operacio-
nal Windows, da Microsoft. 
Os aparelhos devem chegar ao 
mercado este ano. A Samsung 
tem usado o sistema Android, 
da Google.

A Nippon, siderúrgica japonesa 
que é a maior acionista da Usi-
minas, e a Sumitomo anuncia-
ram previsões de prejuízo que 
somam US$ 3,6 bilhões para o 
semestre fiscal a terminar em 
30 de setembro, antecedendo a 
fusão das duas, que deve criar a 
segundo maior siderúrgica do 
mundo. É um sinal de como o 
mercado está difícil para fabri-
cantes de aço, especialmente as 
japonesas, devido à alta do iene.

A Qatar Holding, o fundo 
soberano de Catar e segundo 
maior acionista da mineradora 
anglo-suíça Xstrata, com 12,3%, 
anunciou que vai votar contra 
a proposta de aquisição desta 
pela suíça Glencore. O fundo 
discorda do preço de 2,8 novas 
ações da Glencore por cada ação 
existente da Xstrata. A votação 
dos acionistas está marcada 
para 7 de setembro.

A DuPont, conglomerado 
americano, informou que vai 
vender sua unidade de tintas 
de automóveis para o grupo de 
private-equity Carlyle por US$ 
4,9 bilhões. É mais um passo na 
estratégia da DuPont de vender 
negócios de baixo crescimento. 

A JAL, companhia aérea japo-
nesa, anunciou uma expectativa 
de preço baixa para sua abertura 
de capital, uma operação que 
pode captar até US$ 8,4 bilhões 
e ser a segunda maior do ano, 
atrás só da abertura de US$ 16 
bilhões da Facebook. Analistas 
viram aí um sinal de como a 
crise na Europa e a redução do 
crescimento chinês têm piorado 
as perspectivas do setor aéreo.

REGIONAL

A YPF, petrolífera argentina, 
apresentou ontem um plano de 
US$ 37,2 bilhões em novos inves-
timentos de capital entre 2012 e 
2017. A estatal afirmou que pre-
tende com isso aumentar em 32% 
sua produção de petróleo e 37% a 
de diesel e outros derivados entre 
2013 e 2017.

O governo brasileiro divulgou 
proposta de orçamento para 
2013 prevendo R$ 110 bilhões 
de investimento em estatais, 
incluindo R$ 89,3 bilhões na 
Petrobras. 

O investimento chileno em 
mineração, previsto em US$ 100 
bilhões entre 2012 e 2020, pode 
ser prejudicado por atrasos em 
projetos elétricos, disse ontem o 
presidente da mineradora estatal 
Codelco, Thomas Keller. 

A EBX, controladora da petro-
lífera OGX, informou que o ex-
diretor-presidente desta, Paulo 
Mendonça, saiu do grupo, mas 
não explicou a razão. Mendonça 
havia deixado o comando da 
OGX em junho, depois que as 
ações da empresa despencaram 
na esteira da divulgação de níveis 
de produção abaixo do esperado.

A safra brasileira de café de 
2013 deverá se beneficiar de 
umas das melhores condições 
meteorológicas dos últimos anos, 
disse à Reuters Olívia Nunes, do 
serviço de meteorogia Somar.

O Chile teve alta de 5,1% na pro-
dução industrial em julho ante 
um ano atrás, com forte cresci-
mento nos setores de mineração 
e serviços públicos, informou o 
instituto de estatísticas do país.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Seth Stevenson
Especial para o 
The Wall Street Journal

Tadashi Yanai, fundador da 
varejista mundial de roupas Uni-
qlo, está na tela, em uma video-
conferência. Do seu escritório 
em Tóquio, Yanai-san fala com 
entusiasmo sobre os tecidos ino-
vadores da Uniqlo. “Os ameri-
canos acreditam que o algodão 
é o melhor”, diz ele, “mas nós 
inventamos novos tecidos que 
vão mudar o seu estilo de vida”. 
Primeiro, Yanai fala maravilhas 
do Heattech, tecido patente-
ado da Uniqlo que gera calor, 
desenvolvido em parceria com 
a empresa japonesa que fornece 
fibra de carbono para o Boeing 
787 Dreamliner. Em seguida, ele 
se gaba de que o Airism, o tecido 
refrescante da Uniqlo, é “tão leve 
que você nem percebe que está 
usando. É o produto essencial 
para o verão”. 

Pergunto se ele usa esse tecido 
para trabalhar nos dias quentes 
e úmidos do verão em Tóquio. 
Ele dá um largo sorriso e, nesse 
momento, o homem mais rico 
do Japão desabotoa a camisa 
para me mostrar sua camiseta 
Uniqlo.

Yanai é de uma sinceridade 
fora do comum quanto aos seus 
objetivos atuais: transformar a 
Uniqlo na varejista de roupas 
número um do mundo. Seu alvo 
– US$ 50 bilhões em receita anual 
até 2020 – vai exigir aumentar 
muito os ganhos sobre a atual 
receita da Uniqlo, de US$ 12 
bilhões, levando a empresa à 
frente dos nomes principais do 
setor: Inditex (dona da Zara), 
H&M e Gap.

Essa ambição poderia parecer 
só uma fanfarronice sem funda-
mento, se Yanai já não chamasse 
a atenção dos conhecedores do 
setor de vestuário. Ele fincou 
uma entrada no mercado ame-
ricano abrindo três lojas muito 
chamativas em Nova York, 
incluindo uma gigantesca loja 
principal na Quinta Avenida, a 
segunda maior do império Uni-
qlo. Também convenceu a esti-
lista Jil Sander a sair da aposen-
tadoria para uma colaboração 
de grande sucesso para várias 
temporadas. E há também o 
ambiente das lojas: as técnicas 
de vendas de Yanai, com rotei-
ros fixos e os espaços modernís-
simos, são estudadas pelos exe-
cutivos da Uniqlo no Japão antes 
de se espalharem para outros 
mercados ao redor do globo.

A Uniqlo espera acrescentar 
“centenas e centenas” de lojas 
nos Estados Unidos, de costa a 
costa, a um ritmo de 20 a 30 por 
ano. Em suma, ela promete der-
rotar a Gap na seara desta, ves-
tindo o país inteiro em roupas 
básicas, a preços acessíveis. Mas 
será que uma marca com raízes 
no Japão — e com uma estéti-

ca distintamente minimalista 
— poderá ser uma grande força 
no varejo americano?

Yanai acredita que sim, em 
grande parte porque ele enxer-
ga uma diferença zero entre os 
compradores de uma metrópo-
le como Nova York e do interior 
do país. Nesse sentido, ele se ins-
pira em um notável minimalis-
ta americano: Steve Jobs, outro 
empresário do varejo que tinha 
uma autoconfiança ilimitada e 
um talento especial para trans-
formar a simplicidade em ele-
gância. Já se tornou quase clichê 
comparar novas marcas bem-
sucedidas com a Apple, ou equi-
parar um empresário iconoclas-
ta com Jobs. Mas é exatamente 
assim que Yanai considera a sua 
missão, e a si mesmo. Para ele, a 
Uniqlo não se parece tanto com 
outras firmas de vestuário, mas 
sim com o “templo” de alta tec-
nologia de Jobs: em uma busca 
constante de inovação, guiada 
por uma visão holística do negó-
cio que se propõe a fazer muito 
mais do que simplesmente ven-
der mercadorias.

O diretor de criação da Uni-
qlo, Naoki Takizawa, ex-designer 
principal da grife Issey Miyake, 
fala da primeira conversa que 
teve com Yanai: “Eu tinha sido 
treinado para imaginar clientes 
específicos ao projetar um arti-
go — sua faixa demográfica, seu 
nível de renda, seu estilo de vida. 
Mas Yanai-san disse que não 
queria um designer de moda 
que definisse os clientes-alvo. 
‘Use a sua competência para o 
público de massa!’, ele me disse. 
É por isso que ele criou o slogan 
da Uniqlo como ‘Made For All’ 
[Feito para Todos]. Ele queria que 
eu pensasse no iPhone da Apple, 
que não foi feito para um deter-
minado cliente, mas representa a 
criação de um produto perfeito. 
É para todos. É eficaz e confiável. 
Mesmo assim, seu design passa 
uma forte imagem da marca. 
Ele queria que eu conseguisse a 
mesma coisa com as roupas.”

Partindo de uma pequena 
empresa familiar de vestuário 
que existia desde 1949, Yanai 

abriu sua primeira Uniqlo (abre-
viação de “Unique Clothing 
Warehouse”, ou “Armazém de 
Roupas Exclusivas”) em Hiroshi-
ma em 1984. Expandindo-se 
a um ritmo constante nos dez 
anos seguintes, ele lançou lojas 
autônomas e em pequenos sho-
ppings de bairros residenciais 
em todo o Japão. Finalmente, 
em 1998, conseguiu entrar em 
Tóquio, com uma grande loja no 
bairro de Harajuku. Logo depois, 
a Uniqlo descobriu o ouro: um 
produto que iria transformá-la 
de uma cadeia de lojas banais 
em um marca conhecidíssima 
no Japão: sua jaqueta forrada 
de lã de US$ 20, em um arco-íris 
de cores, caiu no gosto da classe 
média japonesa, que apertava o 
cinto devido à recessão. O casaco 
forrado, não mais um produto 
caro destinado ao montanhis-
mo, podia ser usado na rua ou 
no escritório. A jaqueta Uniqlo 
se tornou onipresente no Japão 
— só no ano 2000 foram vendi-
das 26 milhões de unidades. E 
ela também deu a Yanai o gosti-
nho do deixar sua marca própria 
em toda uma sociedade.

Mas Yanai — um homem de 
ambição ilimitada e declarações 
ousadas que contraria o modelo 
tradicional do cauteloso execu-
tivo japonês — não ficou satis-
feito, nem de longe. No início da 
década de 2000, convencido de 
que a marca já tinha conquista-
do Japão, ele começou a se focar 
no exterior, na Europa e na Ásia.

Em 2005, a Uniqlo desembar-
cou nos EUA, abrindo um trio de 
pequenas lojas em shoppings de 
Nova Jersey. Elas tiveram desem-
penho fraco e logo foram fecha-
das. Sem desanimar, um ano 
depois Yanai relançou a Uniqlo 
no país, desta vez com uma loja 
de 3.350 metros quadrados no 
SoHo, a Meca da moda, no sul de 
Manhattan. Mais dois locais em 
Nova York se seguiram dentro 
de poucos anos, incluindo um 
colosso de 8.200 metros qua-
drados em um trecho nobre da 
Quinta Avenida, garantida com 
um leasing de US$ 300 milhões 
por 15 anos.

Os produtos básicos da Uni-
qlo têm confecção bem feita e 
corte elegante: camisas sociais 
tipo oxford; camisas polo; sué-
teres com decote em V; jeans 
sem adornos. A empresa não
está interessada em acompa-
nhar de perto as tendências, 
como sua rival Zara, que reage
com agilidade, lançando uma 
nova coleção a cada temporada.
A Uniqlo emprega uma estraté-
gia quase oposta de cadeia de
fornecimento: faz encomendas
gigantescas, com até um ano de 
antecedência, o que lhe permite
conseguir custos baixíssimos 
para um trabalho de alta qua-
lidade. Ela pode, então, repas-
sar essa economia aos clientes.
E como vende peças essenciais
para qualquer guarda-roupa,
conta com uma demanda bas-
tante estável.

A Uniqlo conseguiu devol-
ver o brilho às lojas de vestuá-
rio. Embora suas roupas sejam
básicas, o visual das lojas é
moderno e ousado, com linhas 
simples e elegantes, grandes
espaços abertos e telas de vídeo
sempre mudando as imagens. A
Uniqlo cuida meticulosamen-
te de suas vitrines e displays,
recebendo ordens diretamente 
de Tóquio. Coloca os produtos
em pilhas altas e mostra uma
impressionante gama de cores.
Os cabideiros e prateleiras são
impecavelmente arrumados, na 
mais perfeita ordem e simetria.
O serviço é preciso e atencioso,
seguindo a atitude mais formal
do Japão para as transações 
de varejo. O cartão de crédito
é devolvido ao cliente com as
duas mãos, com um toque de 
pompa. As saudações são dita-
das pela sede central e recitadas 
como mantras. Os gerentes de
lojas do mundo todo são leva-
dos para Tóquio para receber 
vários meses de doutrinação 
na academia Uniqlo de treina-
mento mundial.

 Um dos obstáculos que a Uni-
qlo tem no mercado americano é
que seu objetivo de alcançar uma
enorme presença no país acaba-
rá por obrigá-la a expandir-se
para além dos centros urbanos e
zonas nobres. No Japão, onde a
Uniqlo já tomou conta do inte-
rior do país, com mais de 800 
lojas, parte do brilho da marca
já se desgastou devido à sua pre-
sença em pequenos shoppings 
de rua e atmosfera monótona.

O corte das roupas é outro
possível obstáculo. O corte da 
Uniqlo é ideal para o físico dos 
japoneses, mas provavelmente
terá que ser adaptado para uma
faixa mais rotunda da popula-
ção americana.

Mas, por enquanto, a invasão
da Uniqlo aos EUA está a todo
vapor.

Este artigo foi publicado originalmente
na revista WSJ.

Dono da japonesa Uniqlo 
quer vestir o mundo todo

Tadashi Yanai planeja abrir ‘centenas e centenas’ de lojas nos EUA. Acima, ele participa da abertura de uma das primeiras, em Nova York, em 2006

Clientes fazem fila numa loja da Uniqlo nas Filipinas, em junho
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Shira Ovide 
The Wall Street Journal

A Twitter Inc. anunciou ontem 
que vai permitir que anuncian-
tes ajustem suas mensagens em 
seu site de microblog com base 
no interesse das pessoas almeja-
das, uma mudança que alguns 
anunciantes vinham cobrando 
do serviço.

Num post em seu blog ontem, 
a Twitter afirmou que vai per-
mitir aos anunciantes expor 
suas mensagens aos usuários 
com base em indícios de como 
eles são. Uma empresa que 
vende uma bebida esportiva, 
por exemplo, poderia escolher 
exibir anúncios pagos no site 
Twitter a usuários que gostam 
de futebol.

A Twitter afirmou que vai iden-
tificar interesses analisando as 
contas que os usuários “seguem” 
e o conteúdo das mensagens do 
Twitter que elas “retweetam”, or 
redistribuem para outras pes-
soas. A Twitter afirmou que não 
personaliza anúncios com base 
nos textos que o próprio usuário 
publica no seu site, conhecidos 

como “tweets”, que lembra o 
termo em inglês para “trinados”.

Até o momento, a personali-
zação de anúncios no Twitter 
envolve uma boa dose de adi-
vinhação. Uma empresa pode 
optar por exibir seus anúncios 
a usuários que “seguem” sua 
marca — ou que optam por ver 
todas as mensagens da empresa 
no microblog — ou para usuá-
rios que modelos computadori-
zados acreditam serem simila-
res aos seguidores da empresa 
no Twitter.

Alguns anunciantes já disse-
ram que vai ser difícil saber se 
suas mensagens publicitárias no 
Twitter estão atingindo o públi-
co certo. E diretores da Twitter já 
disseram que estão focados em 
ajustar os sinais que anuncian-
tes podem usar para ter certeza 
de que suas mensagens estão 
atingindo o público que eles 
querem atingir.

As mudanças que a Twitter 
está fazendo em seu sistema de 
anúncios personalizados estão 
entre várias alterações que a 
companhia já fez este ano para 
suas vendas de anúncios. 

Interesse do usuário vai 
guiar anúncio no Twitter
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Text Box
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