
CCX firma acordo para venda de ativos

A ideia é ter quatro
lojas dentro de
um único espaço,
pois cada uma terá
uma temática própria.
Saímos do gueto
masculino para vestir
toda a família em
diferentes momentos”

A CCX, empresa de mineração do Grupo X, firmou acordo com a

Transwell Enterprises para a venda dos projetos de mineração a céu

aberto Canaverales e Papayal, na Colômbia, por US$ 75 milhões, em

negociação a ser concluída. A capacidade estimada de produção de

ambos é de 2,5 milhões de toneladas/ano. O projeto San Juan, que

reúne mina, porto e ferrovia, permanece sob controle da CCX. Reuters

TiagoTorres
CEO da FB4Brands

A inauguração da “family
store” que reunirá as marcas
Mr. Kitsch, Ms. Kitsch,Kitsch
Kids e Army Inc. no Shopping
West Plaza é mais um passo da
administradora Aliansce em
mudar o conceito do centro
comercial. A ideia é trazer lojas
diferenciadas ao shopping,
voltado para as classes A e B.

“A abertura da family store
da Mr. Kitsch tem muito a ver
com o nosso conceito de trazer
lojas especiais. Estamos
investindo R$ 22 milhões na
revitalização. Uma pesquisa
nos mostrou que 76% do fluxo
de um milhão de pessoas que
passa no shopping é da classe
AB. Com o crescimento da

região, esse número tende a
crescer”, disse a superintendente
do West Plaza, Bettina Quinteiro.

Segundo ela, desde o início da
gestão da Aliansce, no início do
ano passado, já foram
inauguradas 35 novas lojas e mais
15 entram em funcionamento
ainda este ano. Entre as novidades
do shopping vão estar o Villa
Bowling, considerado o maior
boliche de São Paulo, um
simulador de golfe, além da
primeira loja da rede Johnny
Rockets no Brasil, famosa
hamburgueria americana.

“Temos no nosso shopping a
primeira Riachuelo Mulher do país
e ainda lojas como a quem disse,
berenice?”, ressaltou Bettina.

“

Divulgação

Com o objetivo de reunir em uma
mesma loja todos os produtos da
marca Mr. Kitsch, mas sem perder
a personalidade de cada linha, a
empresa vai inaugurar em outubro
no Shopping West Plaza, zona Oes-
te de São Paulo, sua primeira fami-
ly store. A loja ocupará um espaço
de cerca de 300 m² e terá quatro
ambientes distintos, reservados
para cada um dos quatro segmen-
tos: Mr. Kitsch, Ms. Kitsch, Kitsch
Kids e Army Inc. Foram investidos
R$ 4 milhões e a previsão de lucro
no primeiro ano é de R$ 5 milhões.

“A ideia é ter quatro lojas den-
tro de um único espaço, pois cada
uma terá sua temática própria. Saí-
mos do gueto masculino para ves-
tir toda a família em diferentes mo-
mentos. Além da Mr. Kitsch, te-
mos a Ms. Kitsch, para mulheres,
Kitsch Kids, para crianças e Army
Inc., mais esportiva e jovem”, ex-
plica Tiago Torres, CEO da FB4
Brands, detentora das marcas.

Segundo ele, a Mr. Kitsch já pla-
neja sua chegada ao Rio de Janeiro
também com uma family store. “O
ponta pé inicial será o West Plaza,
mas aideia é ter family store em ou-
trascapitais. Já estamos conversan-
do com alguns shoppings. O local
tem que comportar uma loja deste
porte”, disse o executivo. A Mr.
Kitsch faturou R$ 100 milhões no
ano passado e espera chegar aos
R$ 130 milhões no ano que vem.

Apesar de a estratégia de cres-
cer com lojas para toda a família, a
rede, que atualmente conta com
75 unidades, não vai deixar de la-
do a abertura de pontos menores
em todo o país. Mais 15 unidades
já estão em obras e a expectativa é
manter a expansão abrindo de 25
a 30 pontos de venda por ano.

“Para a family store temos lo-
jas próprias, mas para os modelos
menores, nosso formato principal
são as franquias. Já temos uma
atuação forte no estado de São Pau-
lo e nas regiões Norte e Nordeste
do país. Este ano chegaremos ao
Sul com Blumenau e Florianópolis
(SC). Mas o Brasil inteiro nos inte-
ressa”, disse Torres. “Além do
Rio, estamos em negociação com
três shoppings de Belo Horizonte
(MG), além de cinco projetos em
estudo com a Aliansce”, comple-
tou ele. O investimento necessá-
rio para abertura de uma Mr. Kits-
ch é de cerca R$ 500 mil e o retor-
no se dá, em média, em 36 meses.

Em todas as unidades da rede
são vendidos os produtos das qua-

tro linhas, apesar da Mr. Kitsch
ser a “marca mãe”. Entretanto, o
executivo não descarta a abertura
de lojas das demais linhas. “No
médio prazo, elas (as novas li-
nhas) terão vida própria. Estamos
sentindo nas nossas lojas uma
grande procura pelas quatro li-
nhas. Já estamos conversando
com o Santana Parque Shopping,
de São Paulo, para a abertura de
uma loja feminina ainda este ano.
E ainda está nos planos uma outra
unidade em Belém (PA), em
2014”, adiantou ele.

Como é uma marca já é conheci-
da pelo público masculino, a divul-
gação das linhas mais novas tem si-
do feita dentro das próprias lojas.
“Também estamos divulgando o
conceito na internet, em redes so-
ciais como o Facebook, além de
TV e mídia impressa com alguns
anúncios, mas acreditamos mes-
mo na indicação de quem já é nos-
so cliente”, finalizou Torres.

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

PatriciaStavis

Quatro marcas, um endereço

Shopping West Plaza terá
mais 15 lojas até o final do ano

MINERAÇÃO

TiagoTorres,CEOdaFB4Brands,eBettinaQuinteiro,superintendentedoWestPlaza,nasobrasdaprimeira familystoredaMr.Kitsch

Na contramão de boa parte do varejo de roupas, Mr. Kitsch investe no conceito de family store. Com a iniciativa,

que estreia em São Paulo mas chega em breve ao Rio, rede quer aproveitar o boca a boca de quem já é seu cliente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 set. 2013, Primeiro Caderno, p. 15.
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