
Com 11 lojas físicas, a Di Vetro
decidiu expandir para o merca-
do nacional. A partir de agora, a
empresa vai começar a comer-
cializar seus perfumes pelo Face-
book. O investimento para este
salto será de R$ 200 mil.

Segundo a dona da rede, Celi
Lobo, ainda não há nenhuma
empresa que atue solidamente
neste setor. “Nós vendemos per-
fumes internacionais e ainda va-

mos garantir o pós atendimen-
to. Tudo isso a nível nacional”,
conta Celi.

Outra novidade da marca pa-
ranaense de varejo multimarcas
de perfumes e cosméticos im-
portados, que oferece produtos
certificados com preços compe-
titivos – é que se tornou fran-
quia no ano passado, mas já se
prepara para receber em sua re-
de a segunda loja franqueada,
na cidade de Curitiba (PR).

A marca pretende abrir no-
vas lojas franqueadas no Sul e
no Sudeste, especialmente no

Rio de Janeiro, onde, segundo a
avaliação da rede, há carência
de lojas de perfumes e cosméti-
cos importados. “No Rio de Ja-
neiro, existem 70 shopping cen-
ters e nem todos têm lojas de

perfumes importados. Ali são
apenas duas marcas atuando no
negócio e, portanto, há muito
espaço para crescer”, avalia Ce-
li, que atua no mercado de bele-
za há vinte anos.

A perspectiva para 2013 é
transformar todas as unidades
próprias em franquias e crescer
no mínimo 30%. No ano passa-
do, o faturamento foi de R$ 12
milhões.

“A Di Vetro tornou-se fran-
queadora para poder crescer em
todo o território nacional, com
a mesma qualidade e de manei-
ra mais rápida e sólida, fortale-
cendo a marca por meio de no-
vos parceiros”, explica Celi.

Outra novidade será o lança-
mento de produtos com a mar-
ca própria da Di Vetro – o que
vai ocorrer durante o ano de
2013 – e de um aplicativo para
celular, depois do relançamen-
to do site e do início das vendas
da Di Vetro pela página da em-
presa no Facebook. “Ainda há
muito para acontecer em 2013”,
avalia a proprietária. ■ C.M.

Com faturamento global de
US$ 1,9 bilhão em 2012, a
Genpact comemora novas con-
quistas. Especialista em gestão
de processos de negócios e servi-
ços de tecnologia, a companhia
contribui para tornar mais inte-
ligente a atividade na empresa,
auxiliando seus clientes a disse-
minar essa inteligência por to-
das as áreas da companhia.

Segundo o CEO da Genpact
do Brasil e Business
Developer para a
América Latina,
Affonso Nina, dos
700 clientes globais,
120 estão no Brasil.
“Foi o que nos fez
vir para cá. Nossos
parceiros nos per-
guntavam sobre a
nossa atuação por aqui. Então
decidimos expandir as nossas
ações”, conta Affonso. Sem re-
velar a participação do país na
receita total da empresa, o CEO
adianta apenas que a expectati-
va é que a receita brasileira em
2013 seja três vezes maior do
que no ano passado.

Um dos cases de sucesso da
Genpact é a parceria com a far-
macêutica AstraZeneca no Bra-
sil, iniciada em abril de 2011, co-
mo extensão da parceria global

entre as duas empresas. A As-
traZeneca conta com a Genpact
Brasil nas áreas de Invoice Pro-
cessing, T&E, Vendor Master
Data, O2C (Order to Cash),
Cash Banking e R2R (Record to
Report), com uma ampla gama
de soluções em processamen-
to: faturas e despesas, dados
mestres, ativos fixos, provisio-
namento mensal, atendimento
a solicitações, reconciliação
bancária, cobranças e pagamen-
tos, contabilidade, fechamen-
tos e reports de livros contá-

beis e auditoria ba-
seada em SoX.

Os serviços de
outsourcing (BPO)
operados pela
Genpact têm sido
cruciais para ajuda-
rem a AstraZeneca
a alcançar novos pa-
tamares de produti-

vidade e qualidade, visando o
cumprimento de SLAs (Service
Level Agreement).

Tais benefícios podem ser tra-
duzidos em melhores controles
financeiros, menores gastos
com despesas jurídicas e me-
lhor fluxo de caixa para a empre-
sa, apresentando um excelente
retorno sobre investimento pa-
ra a farmacêutica.

“Este êxito foi obtido através
da criação de ecossistemas ope-
racionais voltados para a maxi-

mização de valores. Avaliar o
que está errado em um proces-
so é fundamental, mas a parte
mais complexa é saber como
corrigir essa inadequação. O
acompanhamento e a imple-
mentação dos projetos que exe-

cutamos junto aos clientes é o
que nos dá as soluções para es-
sas duas etapas dos projetos”,
explica Affonso.

Hoje, o perfil de empresas
que contratam a Genpact são
multinacionais do segmento fi-

nanceiro, farmacêutico e manu-
fatura e bens de consumo.

“O nosso foco é otimizar os
processos internos das empre-
sas. Hoje, nós temos 70 funcioná-
rios no Brasil. Até o fim do ano se-
rão 300”, afirma o executivo. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2013, Inovação & Tecnologia, p. 12.




