
A operadora Claro fechou o último mês de

outubro com uma expansão de 85 unidades

em relação ao mesmo período do ano passado e

reflete a estratégia da companhia de aproximar seus

produtos e serviços dos cliente. No total, a empresa

soma 310 pontos espalhados por todo o país.

Para facilitar o controle de venda de seus

produtos, a fabricante brasileira de charutos

Siboney passa a adotar o sistema de código de

barras nos itens. Com unidade fabril situada em

Itatiba (SP), a empresa passou a exportar seus

charutos este ano para EUA, China e Hong Kong.

Lançada recentemente pelo Grupo Boticário,

a rede de lojas “Quem disse, Berenice?”

pretendia fechar 2012 com seis unidades no estado

de São Paulo. Mas, por conta das vendas acima

do esperado, serão abertos mais quatro pontos de

venda ainda este mês: na Rua Oscar Freire, e nos

shoppings Metrô Itaquera, Eldorado e Market Place.

Especializada em equipamentos de cargas e

movimentação de pessoas, a Marksell recebe

hoje o prêmio “GLP de Inovação e Tecnologia” na

categoria “Aplicações”, pela criação de uma

plataforma instalada em 120 veículos da Ultragaz

e que reduziu em 5% os custos de manutenção e

diminuiu em 75% o número de acidentes da empresa.
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Uma rede de lojas focadas ex-
clusivamente na venda de ga-
mes e consoles acaba de dar
seus primeiros passos no Bra-
sil, fruto de um investimento
de R$ 30 milhões feito pelo fun-
do americano Brickell Global
Investment Fund LLC. Para
dar início às operações, a Pró-
ximo vai abrir as portas em
São Paulo neste mês, no Shop-
ping Villa Lobos, com a meta
de conseguir chegar a cem lo-
jas e faturamento de R$ 1 bi-
lhão em cinco anos.

A rede pretende atuar por
meio de lojas próprias, fran-
quias e e-commerce e nasce da
aquisição de uma loja em Curi-
tiba (PR), feita em julho, a Pró-
ximo Games. Agora, traça a es-
tratégia para se firmar como a
principal rede deste segmento
no Brasil.

“Um dos nossos pilares será
o atendimento. Todos os con-
sultores de vendas serão ga-
mers”, explica Caio Junqueira,
diretor de negócios no varejo
da Próximo. Outra aposta do
executivo é no espaço para ex-
perimentação dos jogos.

Além da loja no Villa Lobos,

está prevista também para este
ano uma unidade no Shopping
Eldorado, em São Paulo.

Em 2013, a previsão é abrir
mais duas lojas em Curitiba e
continuar focando nas regiões
Sudeste e Sul, além de dar iní-
cio ao programa de franquias.
“Serão lojas grandes, com auto-
serviço, diferente do que se en-
contra hoje no mercado”, afir-
ma Junqueira.

O executivo divide o coman-
do da operação com Yves van
Hemelryck, responsável pela

área de e-commerce. A expec-
tativa da empresa é que 70%
da receita total do negócio ve-
nha da operação online, com
um volume de dez mil pedidos
diários e portfólio de três mil
itens. para alcançar a meta, a
empresa pretende colocar no
ar nos próximos meses a venda
de jogos via download.

Além disso, para impulsionar
as visitas ao site, van Hemel-
ryck diz que está em fase de de-
senvolvimento de parcerias
com diversos portais de conteú-

do, blogs e formadores de opi-
nião deste segmento.

Mercado
Para tomar a decisão de investir
no Brasil, o fundo americano le-
vou em conta diversos números
de mercado. Uma pesquisa da
PricewaterhouseCoopers aponta
que o mercado brasileiro formal
de games movimentou R$ 840
milhões em 2011 e deve atingir
R$ 4 bilhões em 2016, alta supe-
rior a 370%. “Nossa expectativa
é conseguir conquistar 20% des-
te mercado”, diz Junqueira.

O executivo acredita que a in-
formalidade deste mercado
vem diminuindo no Brasil, ape-
sar de ainda representar 60%
das vendas totais. Uma das ra-
zões são as restrições de jogabili-
dade impostas pelos fabrican-
tes, como a impossibilidade de
se jogar online games piratas,
por exemplo.

Além disso, a fabricação de
consoles no Brasil também está
gerando queda nos preços. Em
setembro de 2011, por exemplo,
a Microsoft passou a produzir
no país, em Manaus, o XBox
360. A Nintendo também vem
manifestando interesse em pro-
duzir o Wii no país.

“Há conversas com o gover-
no para que haja mais incenti-
vos fiscais nesta área. Tudo isso
vai impulsionar o mercado”,
diz Junqueira. ■

Um local onde é possível comprar diver-
sos itens premium da gastronomia na-
cional e estrangeira sem sair de casa. Es-
sa é a ideia da Rua do Alecrim, um empó-
rio gourmet on-line que acaba de ser
lançado para os amantes da cozinha e
também para aqueles que pretendem se
aventurar na área. Em seu portfólio ini-
cial, mais de 60 produtos entre azeites,
mostardas, massas, funghis, arrozes e
diversos tipos de temperos podem ser
adquiridos por categoria de produto ou
ainda através de kits selecionados de
acordo com as especialidades de cada
país, como o Arroz Espanhol ou o nacio-
nal Gostos do Brasil, que abrange itens
brasileiros orgânicos e de produção arte-
sanal. “Selecionamos produtos a dedo,
que oferecem novos sabores e enrique-

cem qualquer prato. Queremos inspirar
as pessoas a cozinhar mais”, comenta a
publicitária Iris Jönck, sócia e fundado-
ra da Rua do Alecrim. ■

Brasileirão é apenas o 17º torneio mais valioso de clubes

➤
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Encerrado no último domingo, dia 2, o Campeonato Brasileiro de futebol teve um valor de

mercado neste ano de R$ 2,8 bilhões e ficou apenas na 17ª posição entre todos os torneios

de clubes do mundo, duas posições abaixo do ranking de 2011, segundo levantamento da

Pluri Consultoria. A competição mais valiosa é a Liga dos Campeões da UEFA, que atingiu

€ 6,4 bilhões (cerca de R$ 17,6 bilhões). A Copa do Brasil, avaliada em R$ 1,8 bilhão, e o

Campeonato Paulista, com R$ 1,2 bilhão, ficaram em 25ª e 32ª posições, respectivamente.

ENCONTRO DE CONTAS

Fundo americano cria rede de games

➤
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100 lojas em cinco anos
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Dunga
Desempregado desde a Copa de

2010, sobre o salário pedido para

treinar o Inter em 2013. Segundo

o presidente do clube, Giovanni

Luigi, “há uma grande distância

financeira” para o acordo.

40%
das empresas no país utilizam

tablets para fins corporativos,

segundo pesquisa realizada

pela Associação Brasileira de

ebusiness com líderes da área

de TI no mercado brasileiro.
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“A minha pedida está
dentro do que o Inter
representa e os últimos
treinadores pediram”

Kit com produtos franceses do
empório gourmet Rua do Alecrim

EM ALTA

Crescimento estimado para o 
mercado de games* no Brasil,
em R$ bilhões
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CaioJunqueira,àesquerda,eYvesvan Hemelryck,daPróximo: receita deR$1bilhão emcincoanos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 dez. 2012, Empresas, p. 28.




