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I n t e r n et Recursos serão usados para expandir vendas e
iniciar serviços on-line para linhas masculina e infantil

Site de moda OQVestir
recebe mais um
aporte da Tiger Global

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Mariana Medeiros (à esquerda), Isabel Humberg e Rosana Sperandeo, sócias da OQVestir: meta de dobrar as vendas

Cibelle Bouças
De São Paulo

A companhia brasileira OQ -
Ve s t i r, especializada no comércio
eletrônico de moda, recebeu um
novo aporte de capital do fundo
de investimento americano Ti g e r
Global Management LLC, que já
detinha 40% de participação no
negócio. O valor da operação é
mantido em sigilo pelas compa-
nhias. É a terceira vez que o gru-
po americano injeta recursos no
site que, além da venda de pro-
dutos de lojas de grife, presta
consultoria de moda por meio de
um chat on-line e um blog.

Fundado há três anos, o site re-
cebeu o primeiro aporte de capital
em 2010, com a chegada da Ka s z e k
Ve n t u r e s . No ano passado, a Tiger
Global Management fez dois in-
vestimentos, em janeiro e novem-
bro. Isabel Humberg, diretora co-
mercial e sócia da OQVestir, disse
que a companhia recebeu propos-
tas de outros investidores, mas op-
tou pela oferta da Tiger Global.
“Foi um reconhecimento do sócio-
investidor do valor do projeto.”

As sócias têm como meta para
os próximos meses expandir a
operação — atualmente concen-
trada na capital paulista — pelo in-
terior de São Paulo e para outros
Estados. O site OQVestir também
terá versões para venda de itens de
moda masculina e infantil. O obje-

tivo das sócias é dobrar o volume
de vendas em até três anos.

Segundo Isabel, apesar de o va-
rejo brasileiro ter dado alguns si-
nais de desaceleração neste ano, a
procura por itens de grife continua
intensa. De acordo com o relatório
WebShoppers, elaborado pela
consultoria e-bit, o setor de moda e
acessórios ocupou a terceira posi-
ção no ranking de categorias mais
vendidas na internet no primeiro
semestre, com 11% do volume to-
tal de pedidos. Em 2011, o setor
não figurava entre as cinco primei-
ras categorias. De janeiro a junho,
o comércio eletrônico no país cres-
ceu 21%, para R$ 10,2 bilhões.

Em 2011, a OQVestir registrou
um crescimento de vendas de
1.000%, segundo as sócias. O fatu-
ramento não é revelado. A compa-
nhia ampliou o número de marcas
de 45 para 128, incluindo grifes
como Le Lis Blanc, Cia. Marítima,
Daslu e Fa r m . Rosana Sperandeo,
sócia da OQVestir, diz que algumas
dessas marcas passaram a oferecer
produtos com exclusividade no si-
te, o que contribuiu para o cresci-
mento das vendas.

Para dar suporte à demanda
aquecida, a companhia instalou
um centro de distribuição na capi-
tal paulista, de 2 mil metros qua-
drados. Antes, a OQVestir operava
com um centro de distribuição de
220 metros quadrados. Uma dife-
rença em relação a outras lojas vir-

tuais é que a companhia trabalha
com estoque próprio, para garan-
tir a entrega de produtos na capital
paulista em até 24 horas. A entrega
é feita pelos Correios e por duas
transportadoras contratadas.

Para este ano, a previsão de cres-
cimento é de 600%. Mariana Me-
deiros, sócia e executiva-chefe, diz
que os recursos do novo aporte se-
rão usados para reforçar as áreas
de logística, distribuição e tecno-
logia do site. “A meta é expandir a
atuação para outras regiões e, para
isso, é necessário reforçar a estru-
tura de logística e entrega.”

Mariana teve a ideia de fundar
o site quando estava em repouso,
por conta de problemas com a
segunda gravidez. A advogada
convidou a amiga Rosana Spe-
randeo, jornalista e ex-editora de
moda, para integrar a equipe.
Pouco tempo depois, a também
advogada Isabel Humberg jun-
tou-se à dupla para formar a em-
presa. O site OQVestir começou a
funcionar com quatro pessoas,
incluindo as sócias. Atualmente,
reúne cem funcionários.

De acordo com a executiva-
chefe, nas próximas semanas a
companhia lançará aplicativos
que permitirão visitar a loja vir-
tual e fazer compras usando
smartphones com os sistemas
operacionais Android (do Goo -
gle) e iOS (da Apple). O site já tem
aplicativos para o iPad, da Apple.

Investidor-anjo cria aceleradora no país
De São Paulo

O investidor-anjo Mike Ajnszta-
jn e o publicitário Pedro Waen-
gertner decidiram usar sua expe-
riência para fundar no Brasil a Ace -
leratech, aceleradora de compa-
nhias novatas da área de internet.
Diferentemente de uma incuba-
dora, que apoia projetos de negó-
cios em um estágio inicial e oferece
suporte durante alguns anos, a
aceleradora auxilia por poucos
meses companhias novatas que já
têm receita e potencial para multi-
plicar as vendas no curto prazo.

A Aceleratech será inaugurada
no dia 6 de novembro. Ajnsztajn
diz que já iniciou a seleção de
companhias novatas no site da
aceleradora para compor a pri-
meira turma. O programa terá iní-
cio em janeiro e será realizado pa-
ra executivos de 12 companhias
novatas. No foco estão “startups”
de áreas como comércio eletrôni-

co, jogos sociais e software como
serviço. Durante três meses, os
empreendedores receberão su-
porte em seus negócios nas áreas
contábil, jurídica, de marketing e
comercial, entre outras.

Ajnsztajn divide seu tempo
entre os Estados Unidos e o Bra-
sil, atuando como investidor-an-
jo. Atualmente, ele apoia o site
JáComparou, de comparação de
planos de telefonia, internet e
TV por assinatura, e outros cinco
serviços on-line (dois brasileiros
e três americanos).

O executivo disse que, como di-
ferencial, a Aceleratech realizará a
aceleração de empresas em parce-
ria com a Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing de São Paulo
ESPM. O suporte a companhias no-
vatas feito em conjunto com insti-
tuições de ensino já é feito no Bra-
sil por incubadoras, mas em acele-
radoras é uma novidade. Nos Esta-
dos Unidos, esse modelo já é ado-

tado por aceleradoras há alguns
anos. Os empreendedores recebe-
rão aulas ministradas por profes-
sores da ESPM sobre temas como
métricas de mídias sociais, marke-
ting, como desenvolver projeções
de vendas e como negociar contra-
tos com investidores estrangeiros.
“Conversei com muitos fundos de
investimento e observei que havia
essa lacuna nas escolas de pós-gra-
duação do Brasil”, disse Ajnsztajn.

Além da orientação, a Acelerate-
ch vai investir R$ 20 mil em cada
companhia novata para ajudar no
desenvolvimento dos projetos. Em
troca, passará a ter de 10% a 15% de
participação acionária em cada
companhia. Ajnsztajn disse que o
objetivo é manter a participação
no longo prazo. “A ideia é vender as
ações apenas quando a empresa
for vendida para um grande gru-
p o”, afirmou. O plano é abrir duas
ou três turmas de companhias no-
vatas em 2013. (CB)

PromonLogicalis planeja
reforçar negócios com 4G

ALINE MASSUCA/VALOR

Parreira, da PromonLogicalis: contrato de R$ 100 milhões com operadora

S of twa re
Ivone Santana
Do Rio

A economia pode estar em desa-
celeração, mas as operadoras de te-
lecomunicações continuam a in-
vestir fortemente na aquisição de
softwares. A percepção de que as
teles representam um dos poucos
setores que não estão com o pé no
freio é da PromonLogicalis, com-
panhia criada em 2008 a partir da
fusão da brasileira Promon Tecno-
logia com a inglesa Logicalis. Com
a implantação da tecnologia Long
Term Evolution, mais conhecida
como LTE, para a quarta geração
de telefonia celular, as operadoras
terão de investir em fluxo de da-
dos, para aumentar a capacidade
de transmissão e armazenagem;
roteadores, servidores, sistemas de
gestão e segurança dos sistemas. É
exatamente nesse segmento que a
PromonLogicalis atua. A empresa
já fechou alguns contratos, um de-
les no valor de R$ 100 milhões, afir-
mou Rodrigo Parreira, presidente-
executivo da Logicalis para o Brasil
e a América Latina, sem revelar
quem são os clientes.

A 4G abriu um leque de oportu-
nidades para os fornecedores de
telecomunicações. Para a Promon-
Logicalis, essa nova demanda
compensa largamente a pequena
desaceleração registrada em ou-
tros setores da economia, essen-
cialmente o segmento de grandes
empresas, responsáveis por 30% da
receita do grupo anglo-brasileiro.

Na área das teles, ao contrário,
todas estão em ritmo acelerado
de investimentos — o setor res-
ponde por 60% dos negócios da
PromonLogicalis. O setor público
representa os 10% restantes. Com
as licenças de 4G compradas pe-
las operadoras, é praticamente
impossível retardar a construção
das novas redes e a implantação
dos sistemas que darão suporte a
elas. É preciso cumprir prazos e
metas estabelecidos pela Agência
Nacional de Telecomunicações

(Anatel). Isso dá certa tranquili-
dade aos fornecedores.

Os planos, agora, são para
avançar na integração já iniciada
das nove operações que a com-
panhia mantém na América Lati-
na. A integração abrange funcio-
nários, sistemas e processos, e
não extingue os escritórios lo-
cais. Além disso, Parreira preten-
de abrir unidades no México e
na América Central.

O processo de expansão prevê
aquisições de empresas de me-
nor porte, que atuam na mesma
linha da PromonLogicalis no Pe-
ru, no Equador, na Bolívia e na
Colômbia. O portfólio de servi-
ços vai desde a compra e integra-
ção de sistemas de outras em-
presas — como IBM, Oracle e Cis -
co — até o treinamento de fun-
cionários e o suporte a clientes.

Para executar seus planos, a
companhia estima um investi-
mento de até US$ 30 milhões nes-
te ano, com recursos do próprio
caixa. Desde a fusão, os aportes
somaram mais de US$ 40 mi-
lhões, segundo Parreira.

Se os negócios no Brasil são
promissores em curto prazo, a
PromonLogicalis não tem do que
reclamar dos resultados dos últi-
mos quatro anos. A aliança tem
se mostrado lucrativa para a no-
va companhia, que tem registra-
do crescimento da receita líqui-
da de 40% a 50% ao ano no país.
No ano fiscal que se encerrou em
fevereiro de 2012, a receita líqui-
da foi de US$ 317 milhões, 52%
superior a do ano fiscal 2011. A
operação brasileira responde
por 71% da receita na América
Latina – que, no período, atingiu
US$ 447 milhões, 49% maior que
em 2011. Para o encerramento
do atual exercício, Parreira esti-
ma atingir uma receita de quase
US$ 1,5 bilhão no Brasil, uma ele-
vação de 373%. A expectativa se
deve a três como diversificação
do portfólio de produtos, am-
pliação da base de clientes e con-
quista de novos contratos.

Segundo Parreira, a compa-
nhia é saudável, com endivida-
mento de até 5% da receita para
garantir capital de giro.

Reserve 3 dias do ano
e saiba o que fazer
durante os outros 362.
Garanta sua vaga no 12º Congresso Internacional
de Shopping Centers e Conferência das Américas.

Um lugar para discutir os principais temas do nosso dia a dia, interagir com grandes empresários
do País e do exterior e ficar por dentro de todas as novidades do mercado. Já que você faz parte
de um setor que não para de crescer, participe e continue crescendo com ele.

www.portaldoshopping.com.br/congresso
PRÊMIOABRASCE2012
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 out. 2012, Empresas, p. B2.




