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Marketing

Anúncios em TV, in-
ternet,mídia impres-
sa,açõesemredesso-
ciais e em pontos de

venda – nada disso era sufi-
ciente para a francesa Pernod
Ricard, segunda maior destila-
ria do mundo. Dona da marca
Absolut,a multinacionalde be-
bidas queria fazer “algo dife-
rente” para promover sua vod-
ca. Foi aí que surgiu a ideia do
Absolut Inn – o primeiro bar
exclusivo da marca no mundo.

Sem cerveja no cardápio, o
bar fica em um imóvel com 450
metros quadrados na rua Os-
car Freire, em São Paulo. Terá
25 drinques exclusivos e dez
clássicos, como caipirinha e

mojito – todos feitos com vodca
Absolut. No primeiro piso, além
dobar, pista de dançae palco para
bandas, haverá um grande sofá
com dez tablets. Por meio deles,
os consumidores poderão pedir
músicas. Para isso, terão de acu-
mular pontos jogando Memória,
Batalha Naval ou Pong contra ou-
tra pessoa que também está no
bar, usando outro tablet. “A ideia
é fazer todos interagirem de ma-
neira criativa”, diz Colin Kavana-
gh, diretor de marketing da Per-
nod Ricard Brasil.

No segundo andar, haverá
uma biblioteca/livraria (monta-
da em parceria com a Livraria
Freebook) e um espaço para ex-
posição de jovens artistas plásti-

cos. O restaurante, comandado
pelo chef boliviano Checho Gon-
zales, fica no terceiro e último an-
dar, onde há também um terraço.

“Queremosqueessesejaumes-
paço de criatividade, onde as pes-
soas vejam coisas novas e bebam
drinques novos. Esse é o espírito
da marca Absolut”, diz Kavanagh.

A Pernod não revela quanto in-
vestiu no bar, que será inaugura-
do amanhã, com uma festa fecha-
da, e no sábado, para o público
em geral. A previsão é que o Abso-
lut Inn funcione até o fim de de-
zembro. “Depois, vamos avaliar
se faremos do bar algo perma-
nente”, afirma o diretor.

A marca Absolut é responsá-
vel por 85% do mercado de vod-

cas premium no Brasil, cujas ven-
das cresceram 64% nos sete pri-
meiros meses deste ano em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado, em volume, segundo a
Nielsen. O mercado total de vod-
cas, que passou de 38 milhões de
litros em 2010 para 41 milhões

de litros no ano passado, evoluiu
11% este ano, até julho.

“As pessoas não querem mais
só tomar cerveja”, afirma Kava-
nagh. Para ele, os consumidores
de uísque e os que não consu-
miam bebidas alcoólicas tam-
bém estão agora tomando vod-

ca. Esse mercado, diz Kavana-
gh, pode crescer ainda mais,
conforme a coquetelaria vai fi-
cando mais popular para os
brasileiros. Daí a estratégia de
colocar no bar um extenso car-
dápio com mais de 30 opções
de drinques. “Queremos mos-
trar que a vodca é uma bebida
muito versátil e que há várias
maneiras criativas de consu-
mi-la”, diz o executivo.

A coquetelaria é, segundo
Paulo Solmucci, presidente
da Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes (Abrasel), a
nova tendência dos bares bra-
sileiros. “Até os anos 90, abrir
um restaurante e não ter um
bom barman era algo fora de
cogitação”, diz Solmucci. Mas
com a crise, diz ele, o “low ser-
vice”, ou seja, os bares básicos,
com poucos serviços, foram
dominando o mercado. “Por
isso, a aposta agora em servi-
ços mais elaborados acontece
na hora certa”, afirma ele.
/ LÍLIAN CUNHA

do faturamento de R$ 800 milhões da Ri Happy no ano passado foi quanto
representou a operação online do grupo, que quer agora dobrar esse peso

Julio Cesar Lima / CURITIBA

A falta de licenças específicas pa-
ra a instalação de uma Estação
Radiobase (ERB) em área cen-
tral de Curitiba levou a Promoto-
ria de Justiça de Proteção ao
Meio Ambiente na capital para-
naense a ajuizar uma ação civil
pública ambiental contra as ope-
radoras de telefonia celular TIM
e Claro. A ação foi assinada pelo
promotor de Justiça Sérgio Luiz
Cordoni, e tramita na 7.ª Vara Cí-
vel da capital desde o final do

mês de agosto.
Essa é a terceira vez que a TIM

encontra problemas com o Mi-
nistério Público. Há dois meses,
ela foi indagada sobre uma possí-
vel derrubada de sinais para frau-
dar clientes e, na última segunda-
feira, foi interpelada pelo MP pa-
ra mostrar os motivos pelos
quais os usuários do serviço fica-
ram cerca de três horas sem si-
nais da operadora.

A reclamação foi encaminha-
da ao MP-PR por moradores dos
condomínios Éden, Tibet e Coli-
na Real, do bairro Água Verde,
em abril deste ano, após a instala-
ção da estação em um lote na Ave-
nida Silva Jardim. Os moradores
alegam que pediram informa-
ções à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente (SMMA) sobre a
licença para instalação do equi-

pamento, que não havia sido con-
cedida.

“A secretaria (SMMA) infor-
mou, por meio do Parecer Técni-

co 4699/2012, que não havia re-
gistro de concessão de licença
de operação para a ERB às opera-
doras acima citadas. Informa-

ram, ainda, que não havia em
seus registros a análise de Estu-
do de Impacto de Vizinhança, a
Licença de Instalação e a Autori-
zação de Funcionamento”, diz
um trecho da ação.

O promotor requereu à Justi-
ça que as operadoras sejam con-
denadas “a retirar toda a estrutu-
ra da estação radiobase, além de
pedir o pagamento de danos mo-
rais ambientais, em valor a ser
arbitrado pelo Juízo”.

Procuradas pela reportagem,
a Claro informou, por meio de
sua assessoria que não iria se ma-
nifestar, pois desconhecia a ação
em questão. Já a TIM informou,
também por meio de sua assesso-
ria, que não havia sido notificada
sobre a questão da ERB.

Com relação às suspensões
temporárias dos serviços, o de-
partamento jurídico da empresa
disse que está à disposição do Mi-
nistério Público para eventuais
esclarecimentos.

Recorrente. Em agosto, TIM,
Vivo, Claro e Oi começaram a
ser investigadas pelo Promoto-
ria de Justiça de Defesa do Con-
sumidor do Ministério Público
do Paraná. O inquérito contra as
operadoras de telefonia foi ins-
taurado para checar se elas cum-
prem no Estado o plano geral de
metas e qualidades exigido pela
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel).

A investigação contra a TIM
partiu de denúncias de consumi-
dores, segundo a assessoria de
imprensa do Ministério Público
do Paraná. Após verificar proble-
mas no serviço da operadora, o
Ministério Público decidiu inves-
tigar também as demais empre-
sas do setor. A TIM também é
alvo de outro processo no Para-
ná. A Comissão de Defesa do
Consumidor na Assembleia Le-
gislativa do Paraná (Alep) ques-
tiona as falhas no serviço da em-
presa na Justiça Federal.

TIM e Claro são investigadas no Paraná
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Ri Happy
reforça seu
comércio
eletrônico
Rede de brinquedos comprada pelo Carlyle
aposta na internet para elevar vendas

Marina Gazzoni

A varejista de brinquedos Ri
Happy vai dobrar sua opera-
ção de e-commerce até o fim
do ano. O reforço da venda on-
line faz parte dos planos de ex-
pansão da rede desenvolvidos
pelo fundo Carlyle, que com-
prou o controle da empresa
em março.

A loja online da Ri Happy foi
lançada em 1998, mas nunca foi
considerada uma unidade de ne-
gócios, disse o diretor de desen-
volvimento e novos negócios da
Ri Happy, Carlos Fernandes.
“Antes, ela era vista como a loja
número 59, e não como um canal
de vendas”, explica o executivo,
que entrou na diretoria da em-
presa após a venda ao Carlyle.

Desde que o fundo chegou à Ri
Happy, a empresa tem planos de
reformular o seu e-commerce. A
companhia oferecia em março 5
mil itens no site, mas pretende
chegar ao fim do ano com o do-
bro do portfólio.

“Antes, tivemos de fazer uma
lição de casa para garantir a en-

trega no prazo. Vender brinque-
do é diferente de vender geladei-
ra. Não dá para atrasar o presen-
te do Papai Noel”, disse Fernan-
des. A empresa contratou a To-
tal, especializada em logística,
para auxiliar na gestão de esto-
que e aumentou em 50% a área
do depósito. O investimento no
projeto não foi divulgado.

Em 2011, o e-commerce res-
pondeu por apenas 1,5% do fatu-
ramento de R$ 800 milhões da
varejista, que soma 115 lojas. A
companhia não divulga sua pro-
jeção de crescimento para 2012,
mas quer dobrar o peso das ven-
das no site.

Para isso, a companhia vai am-
pliar sua atuação. Além de ofere-
cer brinquedos, seu carro-chefe
nas lojas, a Ri Happy também
venderá artigos infantis, como
chupetas, livros e até móveis pa-
ra crianças. “A loja tem espaço
limitado e um foco na experiên-
cia de compra. É um passeio para
as crianças. O e-commerce per-
mite agregar novos produtos”,
disse Fernandes.

O reforço será feito apenas no

site da Ri Happy, e não contem-
plará as operações da PBKids, re-
de adquirida em junho. A conclu-
são do negócio depende do aval
do Conselho Administrativo de

Defesa Econômica (Cade).

Concorrência. A Ri Happy é
uma veterana na venda de produ-
tos para criança, mas enfrentará
no e-commerce concorrentes
novatas que têm uma operação
maior que a dela. As redes Baby.
com e Tricae, lançadas há menos
de um ano, vendem exclusiva-
mente artigos infantis pela inter-
net e já somam um portfólio de
15 mil e 12 mil itens, respectiva-
mente. A mais antiga entre as em-
presas do nicho, a Bebê Store,
lançada em dezembro de 2009,
oferece cerca de 30 mil itens.

No ano passado, as vendas de
brinquedos movimentaram cer-
ca de R$ 5 bilhões, mas apenas

1,7% das vendas vieram do
e-commerce, segundo dados da
Associação Brasileira de Fabri-
cantes de Brinquedos (Abrinq).
“No varejo como um todo, cerca
de 5% das vendas são na inter-
net. O segmento de brinquedos
é um espaço a ser explorado”, dis-
so o presidente do Instituto Bra-
sileiro de Executivos de Varejo e
Mercado de Consumo (Ibevar),
Claudio Felisoni.

As novatas têm como trunfo o
apoio de fundos de venture capi-
tal e o caixa cheio para investir. A
Baby.com, por exemplo, já rece-
beu duas rodadas de investimen-
to dos fundos Accel Partners e
Tiger Global, que somam US$ 21
milhões. “Esse mercado está no

começo no Brasil, mas achamos
que podemos faturar US$ 1 bi-
lhão em cinco anos”, disse o
CEO da Baby.com, David Smith.

A Tricae, que recebeu aportes
da incubadora alemã Rocket In-
ternet e da gigante de telecomu-
nicações Millicom, começou a
vender também produtos para
gestantes. “Temos 4 milhões de
visitantes no site por mês e 93%
são mulheres. Queremos vender
tudo que essas mães podem que-
rer”, disse o CEO da empresa,
Gustavo Furtado.

Para enfrentar as empresas de
internet, a Ri Happy apostará em
estratégias multicanais, como a
possibilidade de troca de com-
pras no site nas lojas físicas.

EM SÃO PAULO, UM BAR ONDE
QUEM MANDA É A VODCA
Pernod Ricard abre casa na cidade com 35 drinques feitos só com a Absolut

Fiscalização. Empresas de telefonia estão no alvo da Justiça

Plano de expansão. Segundo Fernandes, operação na internet vai deixar de ser encarada apenas como a ‘59ª’ loja do grupo

Criatividade. ‘Queríamos ir além do anúncio’, diz Kavanagh

MP apura se as duas
operadoras instalaram
estações radiobase em
Curitiba sem as devidas
licenças ambientais

● Prazo

CARLOS FERNANDES
DIRETOR DA RI HAPPY
“Antes (de aumentar a oferta
de produtos no site), tivemos
de fazer uma lição de casa
para garantir a entrega no
prazo. Vender brinquedo é
diferente de vender geladeira.
Não dá para atrasar o presente
do Papai Noel.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2012, Economia & Negócios 2, p. B18.




