
A abertura da primeira loja da
Apple no Brasil vai atender uma
demanda reprimida de consu-
midores por produtos da mar-
ca. Depois de rumores que co-
meçaram a tomar corpo com
um anuncio no site da empresa
para contratação de doze profis-
sionais para unidade brasileira
da Apple, a própria empresa
confirmou a vinda para o país,
no entanto sem dar mais deta-
lhes sobre seus planos.

Em nota, a Apple Brasil se li-
mitou a dizer que aguardava
com ansiedade a abertura da
primeira loja Apple Store no
Brasil e que esperava conquis-
tar ainda mais clientes a cada
dia. “Mal podemos esperar pa-
ra oferecer a experiência única
de varejo da Apple às pessoas
do Rio de Janeiro e aos clientes
de toda região.”

Para analistas, a abertura de
uma primeira unidade traduz a
importância do mercado brasi-
leiro para Apple. “Muitos consu-
midores de produtos da Apple
até incluem na sua lista do que
podemos chamar de ‘pontos tu-
rísticos’ no exterior, uma visita
a uma loja da marca para com-
pras. Ter uma loja no Brasil é al-
go esperado por estes consumi-
dores há muito tempo. Com

uma loja no Rio e se possível ou-
tra em São Paulo resultaria em
anos de consumo”, afirma Eri-
ck Vils, fundador da WebSof-
tware, empresa de tecnologia.

Para ele, as lojas não oficiais
da Apple não terão tantas per-
das em vendas. Vils explica
que as vendas de itens de alto
valor como o iPhone e o iPad
no Brasil ainda estão ligadas às
operadoras que vendem o pro-
duto juntamente com um pla-
no de dados. Sem contar que
quando a compra destes produ-
tos é feita fora das operadoras,
em geral acontece em uma loja
da Apple fora do Brasil.

Quanto ao preço dos produ-
tos, Vils acha que a marca não
irá vender produtos abaixo dos
encontrados nas operadoras. E
que terá diferenciais de atendi-
mento, caso do chamado Ge-
nius Bar, onde os clientes apren-
der sobre os produtos e a troca
deles. “A loja vai vender um
conceito em atendimento e na
experiência da marca, com aces-
so a um mix de produtos com-
pleto”, acrescentou.

Para uma fonte do setor, hou-
ve muita demora na decisão da
Apple de entrar no mercado bra-
sileiro. Um dos motivos seria o
custo das importações, além do
índice de furtos de carga e dos
entraves no desembaraço de
mercadorias.

Rumores dão conta de que o
endereço carioca será na Barra
da Tijuca, precisamente no
Shopping Village Mall. ■

A exposição das marcas em mú-
sicas populares não preocupa as
empresas. Aliás, o diretor de
marketing da Chevrolet, Her-
mann Mahnke, afirma que co-
nhece as músicas que exaltam
os carros da montadora como
Camaro e Picape S10. “O funk
sobre a Captiva eu não ouvi ain-
da”, brinca o executivo, em rela-
ção ao funk “Eu sou patrão, não
funcionário” (ver infográfico
na página ao lado).

Segundo o executivo, a estra-
tégia da empresa é “não influen-
ciar, não gerar, não participar e
nem tirar proveito da exposi-
ção” das marcas nos funks de os-
tentação. Porém, de certa for-
ma, Mahnke acredita que as mú-
sicas também são produto final
da estratégia de comunicação
da empresa.

“Trabalhamos para conse-
guir um posicionamento emo-
cional forte e o resultado, ao se
atingir a meta, é que o carro pas-
se a ser aspiracional”, afirma.
“A letra da música sobre o Ca-
maro traduz este desejo: ‘agora
que estou no Camaro você olha
pra mim’”, explica.

Mahnke garante que não há
problema em ter produtos liga-
dos a um funk ou música serta-
neja. “A Chevrolet trabalha pa-
ra ser a marca mais querida do
Brasil, e o país é composto por
uma audiência heterogênea, so-

mos uma marca de volume e es-
tamos expostos.”

Novo perfil
“O perfil do público está mudan-
do”, admite Alexandre Ferrari,
sócio, juntamente com seu pri-
mo Alan Ferrari, da única loja
da marca de roupas Ed Hardy
na América Latina, localizada
na região da Oscar Freire, em
São Paulo. A grife que se tornou
conhecida por conta de celebri-
dades, como Madonna e Silves-
ter Stalone, foi lançada no Bra-
sil com foco no público A. E está
presente em vários funks.

“A marca se popularizou”,
afirma Ferrari. O que não signifi-
ca que ficou mais barata por con-
ta disso. “Assim como nos Esta-
dos Unidos, a marca é preferida
do pessoal do hip hop e, aqui, se
tornou referência para os fun-
queiros, que chegam a pagar R$
500 em uma camiseta”, conta o
empresário.

A licença de distribuição da
Ed Hardy foi adquirida recente-
mente pela Star Brands que têm
planos de expandir a marca por

meio de franquia e até negociar
uma produção nacional. “Tive-
mos muitos problemas com im-
portação”, conta Ferrari.

De acordo com o presidente da
GlobalBrands, José Martins, o uso
das marcas de grife em músicas
populares é uma maneira de enal-
tecer os produtos. “Isso mostra
que essas grifes chegaram a fron-
teiras que nem elas imaginaram.
Agora, elas são vista como uma
forma de status social”, explica.

Mas ele alerta para um fato
que deve preocupar essas em-
presas. “Não podemos chamar
essas marcas de luxo, apenas de
premium. Pois o luxo verdadei-
ro é algo realmente para pou-
cos, inacessível, restrito e desco-
nhecido da população geral.”

Enquanto as grifes apenas ob-
servam o uso de suas marcas nas
músicas populares, há empresas
que estão de olho no potencial
de negócios que o funk pode ge-
rar. “Já fui procurado por várias
empresas como Buffalo Red e
Ktron que querem ligar seu no-
me ao funk. Eu não entrei nessa
onda porque gosto de usar aqui-
lo que tenho vontade”, conta o
funqueiro Bio G3, autor da músi-
ca “Bonde da Juliet”. Bio G3 ga-
rante que os funqueiros é que di-
tam a moda na periferia e que há
empresas que já pedem até para
que ele faça músicas citando
suas marcas. “Temos uma expo-
sição muito grande com a perife-
ria. São cerca de 50 bailes por
mês. A turma quer saber o que
eu uso.” ■ R.O. e P.V.

AQUISIÇÃO

Starbucks compra Teavana por US$ 620 mi

Apple decide abrir
loja própria no país

A Starbucks Inc. comprou a Teavana, varejista americana especializada

em chás, por US$ 620 milhões. Este é mais um passo da empresa

para ampliar seu ramo de atuação, o qual sempre foi mais voltado

para cafés. Ela comprou recentemente a Evolution Fresh, de sucos

e pães e há pouco tempo começou vender bebidas energéticas.

“O chá é a segunda bebida mais consumida no mundo, só perde

para a água”, diz Troy Alstead, diretor financeiro da companhia.

Empresas preferem só
observar uso de marcas
Exposição é boa para as grifes,
que veem as músicas como
produto de boa comunicação
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Reprodução

Estratégia da
Chevrolet é não
influenciar, não

gerar, não participar
e nem tirar proveito

da exposição

Endereço provável é Barra da
Tijuca, no Rio. Rumores dão
conta do Shopping Village Mall
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 nov. 2012,  Empresas, p. 15.




