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Loja da Uniqlo em Londres: mercado europeu está no foco, após expansão concentrada na Ásia, principalmente na China, onde já tem 189 pontos de venda

Daniela Fernandes
Para o Valor, de Paris

O Japão prepara uma nova “Re -
volução Meiji”, mas desta vez ape-
nas no mundo da moda. No fim
do século 19, o país pôs fim à uma
política de isolamento voluntário
e decidiu copiar o modelo econô-
mico das nações ocidentais. Para
se transformar em superpotên-
cia, partiu para a “conquista do
m u n d o” de maneira rápida e au-
daciosa, exatamente como está
fazendo agora a marca japonesa
de roupas Uniqlo, que após criar
uma rede de 850 lojas no país,
vem abrindo centenas de unida-
des por ano no exterior e tem
agora a Europa na linha de mira.

O nome Uniqlo (Unique Clo-
thing), da marca de roupas casuais
a preços acessíveis, só surgiu em
1984, com a abertura da primeira
loja no Japão. Antes disso, era ape-
nas uma loja familiar, na época de
moda somente masculina, a Ogori
Shoji, criada em 1949.

Após décadas de atividades
no mercado japonês, a Uniqlo —
número quatro mundial do se-
tor, após a espanhola Zara (do
grupo Inditex), a sueca H&M e a
americana Gap — fixou o objeti-
vo de se tornar uma marca glo-
bal. Para isso, iniciou em 2001
um ambicioso plano de expan-
são internacional, que começou
com a abertura de uma loja em
Londres e depois foi direcionado
para o mercado asiático.

Tadashi Yanai, presidente e
fundador do grupo Fast Retai-
ling, dono da marca Uniqlo, pre-
vê que a partir de 2015 ou 2016
as vendas internacionais da rede
ultrapassem as do Japão, que re-
presentam atualmente 60% do
faturamento. As vendas da divi-
são internacional deverão cres-
cer quase 53% neste ano fiscal
(encerrado em agosto), enquan-
to no Japão o aumento estimado
é de apenas 8,5%.

O objetivo é quintuplicar o fa-
turamento da companhia — de
928,6 bilhões de yens (€ 7,1 bi-
lhões) em 2012 — até 2020. O
grupo Fast Retailing também

vem fazendo aquisições na Euro-
pa e já comprou as francesas
Comptoir des Cotonniers e Prin-
cesse tam.tam (lingerie).

O ritmo de inaugurações da
Uniqlo no exterior entrou em
ebulição nos dois últimos anos.
Apenas no exercício fiscal que se
encerra em agosto, a previsão é de
149 novas lojas fora do Japão. Em
2012, já haviam sido abertas ou-
tras 111 butiques internacionais.

Por enquanto, a maioria des-
sas novas unidades se situa na
Ásia, sobretudo na China, onde a
empresa concentrou nos últimos
anos o foco de seu desenvolvi-
mento global. Hoje, já são 189
butiques no mercado chinês.

É também na China, em Xan-
gai que deverá ser inaugurada
até o fim deste ano a maior loja
da Uniqlo no mundo, com 6,6
mil m2 e que ultrapassará a loja
de Ginza, no Japão, com quase 5
mil m2. Além da cadência frené-
tica de novas lojas, também faz

parte da estratégia da Uniqlo ter
unidades enormes, com pelo
menos 2 mil m2.

Após a vasta implantação na
Ásia, a Europa, apesar da crise
econômica, é a próxima etapa da
expansão internacional da mar-
ca. Atualmente, a Uniqlo está pre-
sente no continente, mas apenas
na Inglaterra, França e Rússia.

“Vamos abrir nossas primeiras
lojas-conceito em grandes cida-
des europeias como Berlim, Mi-
lão e Barcelona”, disse Tadashi
Yanai, ao comentar os resultados
financeiros do primeiro semes-
tre fiscal. Foi ele quem transfor-
mou, a partir dos anos 60, a bu-
tique familiar em uma vasta re-
de de lojas no Japão.

Na França, a Uniqlo se implan-
tou somente 20 anos depois de
sua grande rival Zara e uma déca-
da após a H&M. A primeira loja
“t e s t e” foi aberta em 2007 em La
Défense, nos arredores de Paris,
mas foi a inauguração da buti-

que no bairro da Ópera, em 2009,
que causou grande sensação e
tornou a marca conhecida no
país. Filas homéricas se forma-
ram na porta para comprar os
pulôveres de 100% cashmere
vendidos por menos de € 40.

Hoje são três lojas no país,
uma em Paris e duas em seus ar-
redores. A ideia é abrir uma deze-
na de unidades na capital france-
sa nos próximos cinco anos e, nu-
ma segunda etapa, em outras
grandes cidades do país. A em-
presa lançou um programa de
contratações de funcionários e
de formação para os futuros ge-
rentes desses pontos.

Apesar da forte concorrência no
mundo da moda na França, a
Uniqlo conquistou espaço no mer-
cado com seus modelos com “tec -
nologia heat-tech”, que permite
manter o calor do corpo, ou ainda
com seus casacos ultrafinos re-
cheados com penas, que evitam ter
o habitual visual de astronauta.

“Se obtivermos sucesso na
França, onde a concorrência é
bem mais rude, nós atingiremos
nossos objetivos em outros paí-
ses”, disse o CEO da Uniqlo na Eu-
ropa, o alemão Berndt Haupt-
korn, em uma entrevista à revista
francesa L’Express. “Todas as ca-
pitais europeias estão no nosso
radar ”, afirmou Hauptkorn.

A crise econômica na Europa
parece não desencorajar os pla-
nos da Uniqlo. A marca, que diz
aliar conforto, estilo descontraí-
do e tecnologia, além de preços
acessíveis, tem um toque japonês
de “a t e m p o r a l i d a d e”, sem deixar
de ser moderna, segundo espe-
cialistas em moda. Isso contri-
buiria para atrair um público
mais amplo e não apenas os que
buscam fazer economias em
tempos de crise. “Nossos mode-
los são o oposto da roupa de mo-
da descartável e consumida rapi-
d a m e n t e”, diz o estilista da Uniq-
lo, Naoki Takizawa, ex-braço di-

reito do costureiro Issey Miyake.
A Uniqlo também se implan-

tou na última década nos Esta-
dos Unidos, em Cingapura, na
Malásia, na Tailândia e nas Filipi-
nas (em 2012). No total, já são
359 lojas no exterior. A previsão
da empresa é de que este número
chegue a 441 até o fim de agosto.

Os planos de entrada no merca-
do brasileiro continuam fora das
estratégias consideradas prioritá-
rias para a empresa no curto prazo,
segundo fontes próximas à rede.
Investimentos que a companhia já
programou para China e Índia es-
tão na linha de frente dos projetos
internacionais do grupo hoje.
“Não há uma pretensão de vir ao
Brasil antes de os planos no merca-
do chinês avançarem mais. Eles
querem ser a maior rede de vestuá-
rio da China, e para isso vão ter
bastante trabalho”, disse um exe-
cutivo próximo ao conselho da va-
rejista. Em relação à Índia, a inten-
ção é firmar uma parceria com
uma rede local para poder investir
naquele país e as negociações esta-
riam em andamento hoje. Segun-
do informações já publicadas na
imprensa indiana, a rede Arvind
seria uma das cotadas para fechar
essa associação com a Uniqlo.

Um ponto precisa ser levado
em conta nesses projetos de re-
des como a Uniqlo: a questão cul-
tural e geográfica. Faz mais senti-
do para os japoneses investirem
na China do que no Brasil. No
mercado brasileiro, teriam que
ser feitos desembolsos de peso
em logística e distribuição de
mercadorias e também no co-
nhecimento de hábitos e costu-
mes locais para que o projeto
avançasse. Em 2011, surgiram as
primeiras informações de que a
Uniqlo estaria estudando a en-
trada no Brasil nos anos seguin-
tes — entre 2013 e 2014. Neste
ano, segundo empresários de
shopping centers e do setor de
varejo no país, não houve nenhu-
ma movimentação nesse sentido
— na busca de pontos ou de in-
formações sobre o mercado lo-
cal. (Colaborou Adriana Mattos,
de São Paulo)

A difícil tarefa de
vistoriar fábricas
em Bangladesh
Mehul Srivastava e Sarah
Shannon
Bloomberg Businessweek

Na esteira do desabamento do
prédio industrial Rana Plaza, de oi-
to andares, que matou mais de 1
mil trabalhadores, Bangladesh
tenta avaliar a situação de suas fá-
bricas de confecções. Um dia com
o engenheiro civil Mohammed
Helal Ahmed, que trabalha na pre-
feitura da cidade de Dacca, mostra
como essa tarefa é árdua.

A pesquisa do setor de confec-
ções realizada por Ahmed e seus
50 colegas do Departamento de
Desenvolvimento de Dacca está
sendo atravancada pela escassez
de automóveis, engenheiros, di-
nheiro e informações. O departa-
mento de desenvolvimento não
sabia exatamente quantas fábricas
havia. Depois de duas semanas, ha-
via inspecionado cerca de 300,
dentre mais de 3,5 mil fábricas da
capital de Bangladesh, que abriga
18 milhões de habitantes. Cerca de
90% das fábricas visitadas geraram
preocupações sérias e exigiram re-
paros ou demolições imediatos,
diz Emdadul Islam, engenheiro-
chefe do departamento.

As pesquisas deverão ser se-
guidas por vistorias rigorosas,
que englobam testes dos verga-
lhões de aço e do concreto, e re-
paros dos problemas revelados.
Por enquanto, tudo o que as au-
toridades querem é um banco de
dados, e sua criação pode ser tu-
do o que podem fazer. “Para ava-
liar, precisamos de especialistas”,
diz Tarek Uddin Mohammed,
professor de engenharia civil da
Universidade da Ásia Pacífico em
Dacca. “O governo não tem o
quadro de pessoal necessário.”

Alguns dias atrás, antes de Ah-
med conseguir chegar à primeira
fábrica inspecionada, seu HiLux
Toyota de 18 anos liberado pelo
governo empaca. Aparece um
martelo e um quarto de galão de
gasolina. Ahmed risca da lista no-
mes de fábricas que não consegui-
rá vistoriar hoje. Ele queria, origi-
nalmente, ir a pelo menos sete.

Feitos os reparos, a equipe de
Ahmed põe-se a percorrer uma es-
trada barrenta, cheia de sulcos, ru-
mo a uma edificação de quatro an-
dares. As lojas do térreo vendem
aparelhos de TV e telefones celula-
res, e uma entrada na parte de trás
leva à Ratul Fabrics, onde cerca de
650 trabalhadores, comprimidos
em dois andares, fabricam roupas
para a loja de departamento aus-
traliana de preços populares
Kmart, divisão da Wesfarmers, se-
gundo Anwarul Islam, diretor-exe-
cutivo da Ratul Fabrics.

Ahmed pede plantas do edifício
e os documentos que indicam os
engenheiros responsáveis pelo
projeto da fábrica, além de amos-
tras do solo detalhadas. Os direto-
res hesitam, aparecem com alguns
documentos e prometem enviar os
demais. Ahmed passa por pilhas
de moletons verdes enfeitados
com os dizeres “I ?  NY” e para de-
baixo de uma comprida rachadura
que percorre a parede leste. Seu
semblante parece preocupado e
ele reitera seu pedido do nome e
da construtora e do engenheiro
responsável. Na parede oposta,
uma longa fenda vai do teto ao
chão. As janelas têm grades de me-
tal, o que significa que, num incên-
dio, os trabalhadores não poderão
pulá-las para se safar. Das três saí-
das de emergência, duas levam a
escadarias do interior do prédio, e

uma à escada metálica externa.
Seu colega experimenta a escada
metálica, e ela oscila sob seu peso.
“Problemas, problemas, muitos
problemas”, diz Ahmed.

A Kmart suspendeu o forneci-
mento da Ratul Fabrics em maio e
evacuou trabalhadores após ser in-
formada por um encarregado de
vistoria do governo de que a edifi-
cação não era segura, escreveu Tra-
cie Walker, diretora-geral de As-
suntos Corporativos e Sustentabi-
lidade da Kmart. Um engenheiro
civil da Ratul Fabrics detectou que
as rachaduras nas paredes não
eram estruturais, diz Tracie, e um
engenheiro da Kmart corroborou
seu parecer. A produção foi reto-
mada. A varejista disse que já tinha
decidido antes deixar de encami-
nhar pedidos à Ratul porque a fá-
brica fica sobre um mercado. Isso
contraria sua própria política ética
de abastecimento recém-reavalia-
da. As últimas encomendas ainda
estão sendo atendidas.

A fábrica seguinte, a Anzir Ap-

parels, está no segundo andar do
Shamsher Plaza, um prédio cheio
caixas automáticos, restaurantes,
charutarias e lojas de roupas. Os
guardas de segurança barram a
entrada de Ahmed na fábrica. São
feitos telefonemas, carteiras de
identidade são brandidas, o volu-
me das vozes aumenta. Finalmen-
te, o diretor administrativo, Mus-
tafa Arif, autoriza a entrada da
equipe de Ahmed. Pilhas de 1,83
metro de caixas de papelão de pu-
lôveres bloqueiam as rotas de fuga
que levam às saídas de emergên-
cia. As escadarias estão ocupadas
até a metade por mais caixas de pa-
pelão. Arif tira pasta após pasta en-
quanto Ahmed faz apontamentos.

Um dos laudos, da construtora
local Ilhans Engineers, detém a
atenção de Ahmed. O documento
diz que as colunas de sustentação
estão arcando com peso próximo
do máximo de sua capacidade. Os
engenheiros recomendam que
apenas uma única caixa d’água de
3 mil litros seja colocada sobre o

teto. Ahmed encontra seis caixas
d’água no teto — três de 3 mil litros
e três de 1,5 mil litros — aproxima -
damente o peso de três elefantes.

Mais adiante, em outra unidade
de produção controlada pela An-
zir Apparels, Ahmed fica mais
apreensivo. Ao contornar pilhas de
pulôveres, nota rachaduras em im-
portantes colunas de sustentação.
Um trabalhador o pega pelo braço
e aponta para uma pintura recen-
te, sob a qual se pode ver uma com-
prida rachadura. Um guarda vem
correndo e manda o trabalhador
calar a boca em bengali.

Próximo do fim do dia, Ahmed
descobre que algumas constru-
ções industriais em Dacca nunca
foi sequer aprovada pela munici-
palidade. Em 2010, Dacca absor-
veu uma cidade-satélite chamada
Savar. Da noite para o dia, Dacca
ficou responsável pelas fábricas
de Savar, entre as quais a do Rana
Plaza. Sua construção foi aprova-
da por autoridades de Savar, mas
não foi vistoriada pelos funcioná-

rios do município de Dacca, se-
gundo entrevistas paralelas com
o xeque Mannan, membro da co-
missão de planejamento do De-
partamento de Desenvolvimento
de Dacca, e Islam, o engenheiro-
chefe do departamento.

Ahmed chega a um edifício de
sete andares que acabou sendo ab-
sorvido pelo município de Dacca.
São dois prédios de apartamentos
adjacentes interligados pelo ter-
ceiro andar, pela introdução de la-
jes de concreto e pela derrubada
de paredes. “Ele foi projetado co-
mo prédio de apartamentos, e
agora é uma fábrica”, diz ele. “É um
grande problema.” Lá dentro, Ah-
med pede cópias da planta do pré-
dio: ela ainda revela uma configu-
ração residencial, com dormitó-
rios e cozinhas. Ele anda em círcu-
los, balançando a cabeça. É hora de
ir para casa. Os trabalhadores se
aglomeram perto das janelas gra-
deadas da fábrica. Ahmed acena e
sai com o carro. Quatro fábricas
vistas num dia, 3,2 mil por ver.

Moda Quarta maior varejista de vestuário do mundo, rede japonesa prevê quintuplicar receita até 2020

Uniqlo avança no exterior e mira Europa

JEFF HOLT/BLOOMBERG

Desabamento do prédio industrial Rana Plaza deflagrou inspeção que pretende atingir as mais de 3.500 confecções do país; até agora 300 foram visitadas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jun. 2013, Empresas, p. B6.




