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O presidente da Apple, Tim
Cook, deve participar hoje de
audiência no Subcomitê
Permanente de Inves-
tigações do Senado
dos EUA para falar
sobre as estraté-
gias tributárias da
empresa, que man-
tém mais de US$
100 bilhões em cai-
xa no exterior. O sena-
dor democrata Carl Levin,
que preside o comitê, critica
brechas tributárias que permi-
tem que as companhias “evi-
tem pagar impostos devidos”.

O banco Goldman Sachs está
vendendo sua fatia remanes-
cente no Industrial & Commer-
cial Bank of China (ICBC) por
cerca de US$ 1,1 bilhão, encer-
rando um investimento feito
no maior banco chinês sete
anos atrás. Caso a transação
seja concluída, o Goldman terá
levantado um total de US$ 9,7
bilhões com a venda da sua par-
ticipação total no ICBC. O ban-
co norte-americano inicialmen-
te comprou uma fatia de 4,9%
no ICBC por US$ 2,58 bilhões
em 2006, antes da abertura de
capital da instituição.

A agência de classificação de
risco Standard & Poor’s rebai-

xou ontem a nota de crédi-
to da fabricante de

computadores pes-
soais Dell para BBB,
de A-, frisando que
o rating poderá ter
novo rebaixamen-

to. Segundo a agên-
cia, a decisão reflete

a deterioração signifi-
cativa da performance

operacional da Dell, além da
expectativa de que a queda na
demanda por PCs continue a
pressionar os resultados.

Goldman Sachs vende
fatia em banco chinês

TELECOMUNICAÇÕES

Renato Jakitas

Um vestido de R$ 4 mil é, para
muitas mulheres, algo para ser
admirado apenas nas páginas
de revistas femininas ou no cor-
po das celebridades. Mas duas
empresárias paulistanas que-
rem mudar essa história.

Elas investiram R$ 300 mil

em um site especializado em
alugar peças de grife, cobrando
em média R$ 400 (entre 15% e
20% do valor da roupa). A dupla
foi até estilistas famosos, como
Reinaldo Lourenço e Carlos
Miele, e negociou preços reduzi-
dos para comprar 240 vestidos.

O negócio está em operação
há três meses e, até o final de
dezembro, o plano é faturar R$
800 mil, além de captar entre
R$ 700 mil e R$ 1,2 milhão de
investidores.

Batizado como Dress & Go, o
e-commerce é inspirado na
Rent The Runway, startup nor-
te-americana que em três anos
levantou US$ 30 milhões (cerca
de R$ 60,9 milhões) de fundos
de capital de risco.

“Uma noite, eu procurava

um vestido para meus pais tra-
zerem de Londres e coloquei no
Google Karen Millen, que é um
estilista que eu gosto bastante.

Apareceu uma oferta por 65 li-
bras. Achei estranho o valor e
percebi que não era para com-
prar, mas para alugar. Foi quan-

do a gente descobriu que existia
esse negócio”, conta Barbara Di-
niz. “Depois, fomos almoçar
com uma amiga e ela nos disse,
‘Então vocês querem fazer co-
mo a Rent The Runway, de No-
va York’. Depois disso, a gente
começou a pesquisar mais a fun-
do esse mercado e montamos
um plano de negócios”, lembra
a sócia Mariana Penazzo.

Antes de aplicarem, cada
uma das empresárias, R$ 150
mil para o início da operação,
elas prepararam uma pesquisa
para avaliar a aceitação do mo-
delo. “A gente procurou as ‘pa-
tricinhas’ de São Paulo e manda-
mos um questionário para me-
dir a adesão, sem explicar mui-
to a ideia. Esperávamos que
viessem uns 5%, 10% de aceita-

ção. Mas descobrimos que 45%
delas estariam dispostas a alu-
gar”, lembra Mariana.

Na tentativa de driblar uma
possível resistência ao modelo,
as empresárias estruturam,
além do site, um ateliê na região
do Itaim Bibi, área nobre de São
Paulo. Agora, a dupla de em-
preendedoras busca parcerias
com marcas internacionais pa-
ra engrossar o portfólio.

E é justamente o mix de op-
ções o que Daniela Khauaja,
coordenadora acadêmica da
área de marketing da ESPM, de-
fine como o ponto crítico do ne-
gócio montado pelas duas em-
presárias. “As pessoas vão en-
trar no site e ver que tal vestido
está lá para alugar. E se o portfó-
lio é pequeno, como é hoje, a
roupa pode ficar marcada. Nin-
guém quer, numa festa, que es-
teja escrito na testa que a roupa
é alugada”, alerta a professora.

INVESTIGAÇÃO NOS EUA

A operadora de telecomunica-
ções América Móvil anunciou
ontem que chegou a um acor-
do para comprar a companhia
de telefonia móvel norte-ame-
ricana Star Wireless. A transa-
ção, que será feita por meio da
subsidiária da América Móvil
nos EUA, a Tracfone Wireless,
vai adicionar quase 1,4 milhão
de clientes à base de assinan-
tes do grupo no país. Os ter-
mos financeiros do acordo não
foram revelados.

A transação deve ser concluí-
da no segundo trimestre. Em

2012, a Tracfone havia compra-
do outra companhia america-
na, a Simple Mobile, conquis-
tando assim mais 1 milhão de
assinantes nos EUA. Hoje, a
base de assinantes da compa-
nhia chega a 23,2 milhões.

Bradesco traça planos
após Itaú levar Credicard

Apple explica estratégia
tributária ao governo

CARTÕES DE CRÉDITOFUSÕES E AQUISIÇÕES

Empresa lança site para aluguel de vestido de grife

TECNOLOGIA

DIVULGAÇÃO

DENIS SINYAKOV/REUTERS

Tracfone, da América Móvil, compra
rival para crescer nos Estados Unidos O foco do Bradesco, após ter

desistido de comprar a Credi-
card, que ficou com o Itaú, é
crescer de maneira orgânica
em cartões, afirmou o presiden-
te do banco, Luiz Carlos Trabu-
co Cappi. “Temos uma rede
suficiente para capturar as
oportunidades existentes no
setor de cartões”, disse ele, em
entrevista ao Broadcast, serviço
em tempo real da Agência Esta-
do. O executivo afirmou que o
desempenho dos cartões da
bandeira Elo – uma parceria
com BB e Caixa – tem sido
uma “excelente surpresa”.

Sueca H&M busca
fornecedores de
roupas no Brasil
Empresa afirma que meta é diversificar origem de seus produtos,
mas mercado diz que produção no País só é viável para venda local

S&P rebaixa nota de
crédito da Dell

Dupla oferece peças de
alta costura por até 20%
do valor da peça e planeja
faturar R$ 800 mil até
o fim do ano

US$ 6 bi

Fernando Nakagawa
CORRESPONDENTE / LONDRES

A rede varejista sueca H&M
parece estar cada vez mais
perto do Brasil. Após os pro-
blemas na indústria têxtil
em Bangladesh, a empresa
confirmou ontem ao ‘Broad-
cast’, serviço em tempo real
da ‘Agência Estado’, que está
procurando fornecedores no
Brasil e México. A ideia é am-
pliar o número de confec-
ções que fornecem peças às
2,8 mil lojas da empresa em
todo o mundo.

Segunda maior rede varejista
de vestuário do mundo – atrás
apenas da espanhola Zara –, a
H&M diz que está interessada
em abrir novas lojas na América
Latina, mas ainda não há “pla-
nos concretos”. Em janeiro, no
entanto, o presidente da H&M,
Karl-Johan Persson, afirmou ao
Wall Street Journal que estava
estudando o Brasil, a Colômbia
e a Argentina como possíveis ve-

tores de expansão para a rede a
partir de 2014.

A H&M já está presente em
dois países da América Latina:
México, onde chegou em 2012,
e Chile, onde inaugurou o pri-
meiro endereço no início deste
ano. “Nós já temos lojas no Mé-
xico e Chile, mas vemos poten-
cial em toda a região”, infor-
mou a empresa.

No varejo brasileiro, rumores
são ouvidos há pelo menos um
ano sobre a eventual chegada
da H&M. Circularam até boatos
de que a empresa poderia son-
dar alguns pontos comerciais
em São Paulo e executivos de
concorrentes. Mas, por enquan-
to, nenhum movimento foi fei-
to oficialmente.

Em Estocolmo, a empresa
não nega que existam planos de
abrir as portas no Brasil. Mas
diz que, por enquanto, não há
nada oficial. “Não há planos
concretos sobre se, e nesse caso
quando, abriríamos novas lojas
em qualquer outro mercado lati-

no-americano”, informou a em-
presa ao Broadcast.

Segundo executivos do vare-
jo de moda no Brasil, no entan-
to, a busca de fornecedores de
peças de vestuário no Brasil vi-
sando a exportação para outros
países não faria sentido, já que
os custos do País são mais altos
em comparação a outras na-
ções.“Só faz sentido buscar con-
fecções no Brasil se for para ven-
der aqui”, diz uma fonte de uma
grande marca de “fast fashion”
nacional.

Fornecedores. A América Lati-
na e a África são regiões com
potencial para fornecer peças
de vestuário às lojas da rede, in-
forma a área de comunicação da
empresa sueca. Brasil e México,
inclusive, são os mercados que
já estão sendo sondados pela
empresa. Além disso, o norte da
África também poderia fazer
parte da cadeia de produção.

O plano da H&M de procurar
fornecedores na América Lati-

na e na África estaria diretamen-
te relacionado à tragédia ocorri-
da em abril em um complexo
industrial nas proximidades da
cidade de Dhaka, em Bangla-
desh.

Mais de mil trabalhadores
morreram soterrados no Rana
Plaza, edifício que abrigava mi-
lhares de funcionários que pro-
duziam peças quase exclusiva-
mente para grandes varejistas
ocidentais.

Hoje, cerca de 80% das peças
vendidas na H&M são feitas na
Ásia, especialmente em Bangla-
desh e Vietnã. A loja sueca é a
maior compradora de roupas
de Bangladesh. Com a ida à Amé-
rica Latina e à África, a depen-
dência da Ásia diminuiria.

Além disso, confecções no
norte africano, por exemplo, po-
deriam – pela proximidade geo-
gráfica – fornecer peças mais ra-
pidamente às lojas, o que au-

mentaria a competitividade da
marca especialmente com a che-
gada mais rápida de peças aos
pontos de venda.

Garota-propaganda. Enquan-
to a empresa não bate o martelo
sobre a chegada ao varejo do
País, uma brasileira foi oficial-
mente contratada nas últimas
semanas. No início de maio, Gi-
sele Bündchen foi anunciada co-
mo nova garota-propaganda da
H&M para a coleção outono/in-
verno de 2013.

Nesta segunda fase como
“rosto” da H&M – ela já havia
feito uma campanha em 2011 –,
Giselle vai substituir a cantora
norte-americana Beyoncé. As ci-
fras não são confirmadas, mas
há rumores de que a modelo re-
ceberia entre US$ 3 milhões e
US$ 5 milhões para a campanha
da marca sueca. / COLABOROU

FERNANDO SCHELLER, DE SÃO PAULO

Desafio. Barbara (E) e Mariana buscam ampliar ofertas

É O VALOR ANUAL
QUE A APPLE PAGA

EM IMPOSTOS
NOS EUA

Expansão. Empresa chegou à América Latina com abertura de lojas no México e no Chile

Fizemos o maior plano de saúde do país. Especialmente
para sua empresa contar com muito mais soluções.

(11) 3004-1000

Compare e comprove. Você vai descobrir uma opção perfeita para a realidade do seu negócio.

Confira nossos diferenciais:
• Redução máxima de carência(5);
• Abrangência nacional ou regional;
• Rede credenciada ampla e qualificada;
• Teleatendimento 24 horas, com médico de plantão;
• Planos com opção de reembolso(6).

Planos a partir de

amil.com.br Estamos de plantão. Ligue já.

(1) Plano Blue 300 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. (2) Plano Dix 100 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. (3) Plano Medial 100 PME, 
de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. Plano com coparticipação. (4) Plano Dental 200 PME, de 3 a 99 beneficiários. Não inclui o plano médico. (5) 
Para planos PME (PRC 398), oriundos de operadoras congêneres, exceto partos e doenças preexistentes, conforme regras vigentes na época da 
contratação. (6) Reembolso para consultas, exames e honorários médicos fora da rede credenciada, de acordo com o plano escolhido. Preços válidos 
até 30/06/2013 e somente para contratação no Estado de São Paulo.

● Vice-líder mundial

2.800
é o atual número de lojas da
rede H&M no mundo

2012
foi o ano em que a rede
chegou ao mercado mexicano

80%
das peças da rede hoje são
produzidas na Ásia

US$ 5 mi
seria o cachê que a marca pagou
à modelo Giselle Bündchen
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2013, Economia & Negócios, p. B14.




