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Arezzo estuda expansão no exterior,
com foco em mercados maduros
Calçados
Christiana Sciaudone
B l o o m b e rg

A Arezzo está olhando para fora
do Brasil na tentativa de sustentar
o crescimento de sua receita, que
vem sendo cinco vezes maior que a
média do setor no mundo. A em-
presa é dona das marcas de calça-
dos e bolsas Arezzo, Schutz, Anaca-
pri e Alexandre Birman.

O presidente da companhia,
Alexandre Birman, disse que a em-
presa foi procurada por seis gru-
pos para abrir franquias no Orien-
te Médio e na Ásia, incluindo a PT
Mitra Adiperkasa, que opera lojas
da Starbucks e da Adidas na Indo-
nésia. A Arezzo vai estudar suas op-
ções de crescimento no mercado
internacional até 2014 e poderá
abrir mais lojas fora do Brasil ain-
da em 2015, afirmou ele.

“Há muita gente em busca de
franquias internacionais”, disse
Birman, que inicialmente se con-
centrará nos Estados Unidos e na

Europa. “Para tornar a marca bem
conhecida, precisamos primeiro
conquistar mercados maduros.”

Birman, cuja linha homônima
de calçados foi escolhida para fa-
zer parte do mix da varejista ame-
ricana Saks após ser mencionada
na série de TV “Gossip Girl”, está de
olho na demanda fora do Brasil,
num momento em que o consumo
interno desacelera. Relatório di-
vulgado pelo governo na quinta-
feira apontou crescimento de 1,6%
nas vendas no varejo brasileiro em
abril, sobre igual período do ano
passado, ficando abaixo da previ-
são média de 3,4% de 26 economis-
tas consultados pela Bloomberg.

A ação da Arezzo, fundada pe-
lo pai e um tio de Birman em
1972, teve valorização de 22,1%
em 12 meses — o Ibovespa teve
queda de 10,9% no período. A re-
ceita da companhia cresceu 27%
em 2012 (para R$ 860 milhões),
mais do que cinco vezes a média
de 4,7% de 139 fabricantes de cal-
çados espalhados pelo mundo.

Mesmo com o crescimento de-

sapontador no Brasil, o segundo
maior mercado emergente do
mundo ainda oferece boas opor-
tunidades de crescimento, diz
David Riedel, presidente da Rie -
del Research Group, que apresen-
ta uma recomendação de compra
para a ação da companhia.

“Do ponto de vista dos investi-
dores, eles prefeririam uma ex-
pansão no Brasil, a uma abertura
de negócios em Nova York”, disse
Riedel. “Isso pode ser uma distra-
ção em relação a uma oportuni-
dade de crescimento maior que
poderia ser obtida em casa.”

Além de ter oito lojas franquea-
das no exterior, a Arezzo abriu sua
primeira loja com a bandeira
Schutz na Madison Avenue em No-
va York em setembro. Como parte
de seus possíveis planos para o
mercado internacional, a Arezzo
pode transferir parte de sua pro-
dução para a China para melhor
competir nos preços, disse Birman.
Hoje sua produção é toda feita no
Brasil, onde os custos de mão-de-
obra e transporte são maiores.

No mercado interno, a Arezzo
vende seus calçados a um preço
médio de R$ 180 (US$ 85) o par,
enquanto os modelos vendidos no
site da Saks saem por até R$ 895.

“A loja Schutz na Madison Ave-
nue é um laboratório para que
possamos entender o timing do
Hemisfério Norte, que é diferen-
te, entender os tipos de calçados
que funcionam e determinar os
preços certos”, disse Birman.
“Tem sido muito positivo.”

A Schutz “está realmente con-
duzindo a expansão no momen-
t o”, disse Nick Robinson, da Aber-
deen Asset Management, que tem
investimentos na Arezzo. “Ela é a
marca mais importante em termos
de crescimento para os públicos
mais jovens e descolados”.

Dos 12 analistas que acompa-
nham a ação, oito recomendam
sua compra no momento (“buy ”),
três indicam “manter ” (“hold”) e
um, “v e n d a” (“sell”). “Se eles tive-
rem dias difíceis e a ação ficar mais
barata, isso significa que vamos
comprar mais”, disse Robinson.

afirmou que “o resultado das ope-
rações em 2012 não foi suficiente
para cobrir o serviço da dívida, dei-
xando a empresa no vermelho”.

Pelo menos desde 2010, a Lasel-
va está com patrimônio líquido
negativo, após acumular uma su-
cessão de prejuízos, disse Campos.
Com 57 lojas de livros e de conve-
niência espalhadas principalmen-
te em aeroportos, a varejista esti-
ma encerrar 2013 com faturamen-
to próximo de R$ 160 milhões.

A situação da Laselva, que tem
administração familiar, começou
a se complicar em 2007, após a re-
de comprar a rival carioca S o d i l e r.
No mesmo ano, o fundo Advent
desistiu de investir na empresa
após o acidente da TAM no Aero-
porto de Congonhas. “Logo depois
veio a crise financeira mundial e o
apagão aéreo”, disse Campos.

Em 2012, a Laselva renegociou
parte de suas dívidas com as edito-
ras. Mas só conseguiu cumprir
com os pagamentos acordados até
abril. Agora aguarda deferimento
do pedido de recuperação na Justi-
ça, para em um prazo de 60 dias,
apresentar um plano aos credores.

HSBC é principal credor
bancário da Laselva
L i v ro s
Marina Falcão
De São Paulo

Dívidas com o HSBC represen -
tam mais da metade do passivo da
Laselva com bancos, de acordo
com o consultor Flávio de Campos,
contratado para trabalhar no pla-
no de reestruturação financeira da
rede de livrarias juntamente com a
Deloitte. No fim do mês passado, a
Laselva entrou com pedido de re-
cuperação judicial na 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais
do Foro Central Cível de São Paulo.

Segundo Campos, as pendên-
cias financeiras da Laselva passí-
veis de serem renegociadas na re-
cuperação judicial — exclui as dívi-
das com o Fisco — totalizam R$ 87
milhões, dos quais cerca de 50%
são com instituições financeiras,
entre elas, o HSBC. O restante se
subdivide entre editoras e presta-
dores de serviços. A parte traba-
lhista corresponde a R$ 350 mil.

Campos disse que a Laselva não
concluiu a auditoria das suas con-
tas referentes ao ano passado. Mas

Google Wallet perde dinheiro com sistema para celular
S of twa re
Mark Milian e Ari Levy
Bloomberg Businessweek

Google Wallet, o software para
aparelhos móveis que permite aos
usuários do sistema operacional An-
droid pagarem suas compras on-li-
ne e em lojas reais com seus celula-
res, tornou-se um buraco sem fun-
do. A empresa dedicou centenas de
desenvolvedores ao Wallet e gastou
cerca de US$ 300 milhões para ad-
quirir empresas novatas focadas em
pagamentos digitais, com o objetivo
de impulsionar o desenvolvimento
do aplicativo. Mas os consumidores
não compraram a ideia. O Wallet foi
baixado menos de 10 milhões de ve-
zes em dois anos, desde o lançamen-
to, segundo dados na Play, a loja de
aplicativos do Google.

Para o Google, o objetivo não
era gerar receitas oriundas de co-
missões sobre as operações, co-
mo fazem os bancos, a Pa y Pa l e
outras empresas. A ideia era acu-
mular dados sobre os hábitos de
consumo e exibir anúncios pu-
blicitários a esses consumidores.
Mas o Google paga taxas tão ele-
vadas às empresas de cartões de
crédito com as quais trabalha,
que a companhia perde dinheiro
em cada transação, disse Osama
Bédier, que deixou o cargo de co-
mando do Wallet em maio e esta-
va de saída da empresa.

O Google recusa-se a revelar
quanto investiu na Wallet, que usa
um telefone para armazenar crédi-
to e informações de cartões de dé-
bito. Mais de meia dúzia de pes-
soas próximas à empresa dizem
que a companhia reavaliando ou

mesmo abandonando projetos
concebidos com o objetivo de am-
pliar a atratividade do Wallet.

Em março, o executivo-chefe
Larry Page entregou o controle
sobre a publicidade do Wallet a
Sridhar Ramaswamy. O Google
está avaliando se deve abando-
nar um cartão de crédito Wallet
atualmente em desenvolvimen-
to, segundo três pessoas familia-
rizadas com o projeto. A compa-
nhia já mudou seus planos de
criação de um tablet Android
compatível com o Wallet capaz
de ler cartões de crédito usados
no varejo não virtual, cujo objeti-
vo seria competir com o sistema
de leitura de cartões da Square,
de acordo com quatro pessoas fa-
miliarizadas com o projeto.

Bédier, um ex-executivo da
PayPal que entrou no Google em

2011, disse que simplificar é uma
grande mudança e que ele foi in-
centivado a gastar livremente no
desenvolvimento do Google
Wallet. “Pagamentos são uma
grande parte do que as pessoas
fazem todos os dias, e estamos
empenhados em tornar isso mais
fácil para todos”, disse Nate Tyler,
um porta-voz do Google. Tyler
não quis dizer se o investimento
no Wallet encolheu ou se o Goo-
gle não sabe se o aplicativo al-
gum dia poderá produzir lucros.

Após dois anos, a maioria dos
consumidores ainda não pode
usar o aplicativo. Das quatro
maiores operadoras de telefonia
móvel nos EUA, somente a Sprint
Nextel é compatível com o siste-
ma. A Ve r i z o n Wireless, a AT & T e
a T-Mobile EUA bloqueiam o
Wallet em seus telefones e uni-

ram-se para desenvolver seu pró-
prio software, chamado Isis.
MCX, um consórcio de varejistas
entre os quais a Wa l m a r t Stores e
a Ta r g e t , também está desenvol-
vendo um aplicativo similar.

A Fo r r e s t e r Research estima
que os pagamentos móveis nos
Estados Unidos chegarão a movi-
mentar US$ 90 bilhões em 2017,
ante US$ 12,8 bilhões no ano pas-
sado, mas as empresas bem-suce-
didas, como a PayPal e a Square,
vão ganhar dinheiro mediante a
cobrança de comissões em mon-
tante superior ao que devem às
empresas de cartão de crédito.

Para ter sucesso, o Google Wal-
let precisa fazer mais para mos-
trar aos anunciantes que os clien-
tes que veem seus anúncios digi-
tais enquanto passeiam pelos
corredores de uma loja estão

realmente comprando seus pro-
dutos, disse Dana Stalder, ex-exe-
cutiva da PayPal e sócia na em-
presa de investimento de risco
Matrix Partners. O Fa c e b o o k está
expandindo um programa para
monitorar quando algum de
seus mais de 1 bilhão de usuários
compram alguma coisa a cuja
publicidade tenham sido expos-
tos na rede social, disse a porta-
voz Elisabeth Diana.

Jason Gardner, executivo-chefe
da ‘s t a r t u p’ Marqeta, focada em fi-
delidade a cartões, disse que as in-
formações sobre pagamentos em
lojas do mundo não virtual são
uma possibilidade muito lucrativa
para que o Google possa ignorar.
“A quantidade de dados no ponto
de venda é tão grande, que eles não
vão jogar a toalha”, disse ele. (Tra -
dução de Sergio Blum)

Mídia Produtora quer ir além da TV e do cinema para
conquistar orçamentos voltados à web e redes sociais

O2 cria núcleo para
atender ‘outras telas’
Vanessa Jurgenfeld
De São Paulo

A O2 Filmes, uma das princi-
pais produtoras do país, fez uma
reorganização e decidiu criar um
núcleo para produzir conteúdo
para o que denomina de “outras
telas” — as novas mídias que vão
além das telas de TV tradicional
ou do cinema, principais negó-
cios da O2 atualmente.

“Somos [originalmente] des-
sas duas telas [cinema e TV]. Ago-
ra, estamos chamando esse de-
partamento de “outras telas” ou
“todas as telas” porque abrange
desde o celular até projeções em
tetos de abóboda ou em pare-
des”, disse Fernando Meirelles, ci-
neasta e sócio da produtora. “Es -
sa é uma tendência porque o pú-
blico não tem só uma tela, tem de
duas para cima”, disse. “E, hoje,
ninguém simplesmente assiste
só à TV; assiste à televisão com a
tela do celular na mão ou no
computador ”, disse.

Desde 2009, a O2 possuía uma
área de projetos especiais, pela
qual começou os trabalhos de
conteúdo para mídias alternati-
vas. O núcleo recém-criado é es-
tratégico para o crescimento por-
que poderá fazer “triangulações”
com os outros departamentos

existentes e permite melhor orga-
nização do negócio. Quando o
cliente da publicidade quer um
filme feito pela O2, a produtora
agora também oferece um proje-
to de internet e uma estratégia de
como conseguir fazer o vídeo se
tornar viral na rede.

O núcleo é dirigido por Janai-
na Augustin, que era da área de
atendimento de publicidade na
O2. Há ainda uma produtora
executiva e um assistente de pro-
dução. O uso de equipamentos e
estruturas existentes dispensou a
necessidade de se fazer investi-
mentos significativos para a cria-
ção do núcleo.

O novo grupo tem observado
os orçamentos dos departamen-
tos de publicidade das empresas,
que direcionam entre 6% e 7%, em
média, para “outras mídias”, o
que engloba internet e redes so-
ciais, e outros tipo de comunica-
ção, como instalações interativas.

“Nós entramos onde a publici-
dade não entra. A molecada não
assiste à televisão, se informa mes-
mo pelo telefone ou internet. A pu-
blicidade da TV não está pegando
essa turma”, disse Meirelles.

A criação do núcleo envolve
uma parceria com a empresa Iq -
Digital, de Ricardo Grande, para
a realização de estratégias com

criadores de blogs. Com essa par-
ceria, os ‘blogueiros’ fazem, por
exemplo, inserções pagas por
uma marca ou campanha. “A in-
ternet é uma mídia diferente das
outras. Temos que entender que
território é esse. Esses ‘caras’
[‘blogueiros’], que já têm milha-
res de seguidores, garantem que
pisemos certo nesse território”,
disse Janaina.

Segundo a O2, a criação do nú-
cleo vem em resposta a uma de-
manda. A produtora começou a
receber vários pedidos de clien-
tes que queriam fazer alguma
ação, mas não na televisão.

Dentro da O2, contudo, o grupo
não representa a área de maior po-
tencial de faturamento, porque, de
modo geral, trabalhará com bai-
xos orçamentos. A média de valo-
res de filmes para internet — uma
das possibilidades do núcleo —,
com duração de poucos minutos,
por exemplo, pode variar entre
R$ 200 mil e R$ 300 mil. Filmes pu-
blicitários para TV e para o cinema
(“quando você acerta”) represen-
tam um volume de produção e re-
ceita bem maiores. Para compara-
ção, as mais bem-sucedidas bilhe-
terias do cinema nacional conse-
guem receita de R$ 35 milhões a
até R$ 100 milhões.

Segundo Meirelles, o núcleo é

auto-suficiente financeiramente.
“Mas, o mais interessante para nós
é a possibilidade criativa”, afir-
mou. Enquanto a publicidade vem
com um roteiro fechado para o fil-
me a ser produzido pela O2, com o
pessoal de marketing do cliente
atento a cada detalhe, nas novas
mídias a criatividade pode ser to-
talmente liberada, disse ele.

Além disso, o núcleo pode con-
quistar não só orçamentos bem
maiores do que em outras áreas,
dependendo do projeto, como
também outros tipos de clientes,
como museus, que podem ser
mais acessados. A O2 não revela

valores mas, no momento, está
criando conteúdo em parceria
com a Fundação Roberto Mari-
nho, para a abertura do “Museu
do Amanhã”, que será inaugura-
do no Rio em 2014, com temática
de sustentabilidade.

A campanha de estreia do nú-
cleo é a do uísque Johnnie Wal-
ker na internet, disponível há
uma semana. A marca selecio-
nou vídeos de pessoas comuns
mostrando o quanto elas conti-
nuam caminhando, apesar das
adversidades, ao estilo “keep
walking”. A produtora fez com
que os vídeos se tornassem virais

na internet por meio de um jogo
entre ‘blogueiros’. “Você assistia
ao curta num dos blogs e, para
assistir a outro vídeo, precisava
seguir pistas que esse blog dava.
Então era direcionado a outro
blog para ver o próximo curta”,
disse Janaína.

O núcleo também prepara a
produtora para o período da Co-
pa e da Olimpíada. Segundo Ja-
naína, por conta desses eventos,
esse tipo de comunicação alter-
nativa pode ser reforçada pelas
empresas, já que a mídia tradi-
cional estará “t o m a d a”, sobretu-
do, pelos patrocinadores oficiais.
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“A molecada não assiste TV, e a publicidade da TV não está pegando essa turma”, diz o cineasta Fernando Meirelles
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jun. 2013, Empresas, p. B3.




