
Geneal lança ação para jogos do Brasil
A carioca Geneal lançou para Copa das Confederações a ação

“Placar Geneal”. Desenvolvida pela agência 55 Brasil, a campanha é

exclusiva para os fãs da empresa no Facebook. Os participantes

devem enviar palpites para o placar dos jogos da seleção brasileira.

Serão premiados três torcedores por jogo, que ganharão 20

cachorros-quentes e uma ecobag personalizada pela marca.

Divulgação

O crescimento da classe média,
maior percepção de moda e um
mercado de shopping centers em
expansão contribuíram para que o
Brasil saltasse da sétima para a
quinta posição no Índice de Varejo
de Vestuário da A.T. Kearney.

O país é o maior mercado de
vestuário da América do Sul, com
US$ 42 bilhões em vendas, três ve-
zes mais que o México, nono colo-
cado no ranking, com US$ 14 bi-
lhões. Pietro Gandolfi, diretor da
A.T. Kearney, ressalta que empre-
sas nacionais e estrangeiras de-
vem continuar a investir no Bra-
sil, nos próximos dois ou três
anos. “Todos os players, que não
estão diretamente no país, olham
para cá”, diz. A GAP abrirá sua pri-
meira loja no Brasil este ano.

“Grandes marcas, como C&A e
até a Zara, já estão nas principais
cidades do Brasil e começam a per-
ceber que também há espaço em
cidades menores, que tem uma de-
manda grande”, completa.

Segundo Gandolfi, a grande
questão, tanto para os players que
aqui estão, quanto para os que pre-
tendem entrar no mercado brasi-
leiro, é a escolha do valor que será
atribuído às marcas. “Eles terão
que optar por ter um preço compe-
titivo ou ter produtos mais sofisti-
cados. Essa é a mesma pergunta
feita há anos, quando chegaram
na Europa e nos EUA”, ressalta.
“Marcas com preços mais altos po-
dem sim ter sucesso no Brasil”.

Um número que sustenta essa

previsão é a expectativa de cresci-
mento do mercado de luxo no
país, que deverá movimentar
mais de US$ 48 bilhões até 2025.
Entretanto, a expansão ainda é
freada por dificuldades, como in-
fraestrutura e alta carga tributá-
ria. “Quem tem dinheiro para
comprar produtos sofisticados
acaba optando por fazer suas
compras no exterior.

Para Gandolfi, o Brasil deve
continuar evoluindo no ranking
e, no médio prazo, passará países
como o Chile, terceiro colocado.
“O mercado chileno deve chegar

a saturação em breve.Já o po-
tencial brasileiro é maior e ofe-
rece mais oportunidades”, de-
fende o diretor, que aposta
que Colômbia, Venezuela e Pe-
ru devem figurar na lista, nos
próximos anos.

O estudo analisa os dez prin-
cipais países em desenvolvi-
mento em termos de atrativida-
de de mercado, desenvolvi-
mento do varejo e risco país pa-
ra o setor de varejo de vestuá-
rio. O e-commerce também
tem sido responsável por um
grande volume de vendas.

Richard Branson quer expandir
seus domínios. Agora, o empre-
sário inglês que atua em segmen-
tos que vão de editoras à agência
de turismo que promove viagens
espaciais, quer comprar ativos
da Hertz Global Holdings Inc. pa-
ra ingressar no negócio de alu-
guel de carros, nos EUA.

Isso se ele conseguir comprar
os ativos da marca Advantage,
que a Hertz foi obrigada a ven-
der quando comprou a Dollar
Thrifty Automotive Group
Inc., por US$ 2,3 bilhões, em
novembro passado.

No começo de Junho, a Virgin
enviou uma carta à Comissão de
Comércio Federal dos EUA ex-
pressando seu interesse no ati-
vo. O órgão americano está anali-
sando se concede a aprovação fi-
nal para a aquisição da Hertz. A
preocupação da agência de que a
venda da Advantage para a Vir-

gin pode não ser viável fez com
que ela adiasse a decisão. Os co-
missários podem votar para res-
cindir a venda para Branson e or-
denar que os ativos sejam reven-
didos para outra companhia.

"A Virgin olha para oportuni-
dades em setores em que a nossa
marca e serviço podem fazer a di-
ferença para o cliente e sacudir o
mercado", disse Nick Fox, um
porta-voz da Virgin. "Sentimos
que o setor de aluguel de carro é
um território para nós."

A Virgin, que Branson fundou
em 1970 como uma loja de dis-
cos por correspondência, agora
é um conglomerado global com
receita de cerca de ¤ 13 bilhões
de euros (US$ 21 milhões), em
2011. Com sede em Londres, a
corporação segue o estilo de seu
criador, caracterizada por uma
personalidade atrevida e serviço
de qualidade, que vão de ban-
cos, editoras, viagens espaciais,
hotéis e serviços de telefonia mó-
vel. A companhia aérea Virgin
Atlantic, por exemplo, oferece
bebidas e refeições gratuitas em
todas as cabines. Bloomberg
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Brasil é o quinto
mais atrativo para
varejo de roupas

Compra de Advantage,
da Hertz, terá que ser
aprovada pelo órgão
regulador daquele país

Estudo feito pela consultoria A.T. Kearney considera as melhores

oportunidades para investir entre as economias emergentes

Richard Branson
quer entrar no
mercado americano
de aluguel de carros
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ÍNDICEDE VAREJO DEVESTUÁRIO 2013

PAÍS
CLASSIFICAÇÃO

DE 2013

ATRATIVIDADE DE

MERCADO

DESENVOLVIMENTO

DO VAREJO
RISCO PAÍS PONTUAÇÃO

China 1º 40,2 10,8 11,8 62,8
Emirados Árabes Unidos 2º 39,1 7,2 16,0 62,4
Chile 3º 32,8 7,8 17,4 57,9
Kuwait 4º 38,8 5,5 12,8 57,2
Brasil 5º 33,5 9,9 12,1 55,5
Arábia Saudita 6º 36,2 5,6 13,2 55,0
Rússia 7º 36,5 9,3 8,6 54,4
Malásia 8º 30,4 6,0 15,7 52,1
México 9º 26,9 11,8 11,7 50,4
Turquia 10º 28,4 9,3 12,6 50,3
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 jun. 2013, Empresas, p. 11.




