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Rakuten quer fazer
aquisições no
mercado brasileiro

DANIEL WAINSTEIN - VALOR

Kobayashi, da Rakuten, olha setores de TI, marketing, logística e de pagamen to

Varejo on-line
Marina Falcão
De São Paulo

O japonês Seichu Masatada Ko-
bayashi, um dos fundadores da Ra -
kuten, está em São Paulo hoje para
conduzir uma maratona de “evan -
g e l i z a ç ã o”. É assim que a maior va-
rejista on-line do Japão chama o ci-
clo de 12 horas de palestras para
atrair novos empreendedores ao
seu shopping virtual no Brasil, on-
de o plano de expansão inclui
comprar outras empresas.

Chamado de Super Expo, o
evento reunirá pelo menos
1.000 empresários no WTC Con-
vention Center. Trata-se de uma
das principais apostas da Raku-
ten para ganhar escala no país.

A companhia conta hoje com
520 lojistas no seu shopping on-
line no país e planeja atingir
1.500 nos próximos 12 meses.
Para 2018, a ambição é ainda
maior: 20 mil varejistas.

O crescimento da Rakuten no
Brasil no curto prazo também de-
ve ocorrer via aquisições, diz Ko-
bayashi. “Olhamos empresas de
tecnologia, marketing, logística e
até de meios de pagamento. Se
encontrarmos o alvo certo, com-
pramos”, afirma o executivo, dire-
tor da Rakuten para as Américas.

Criada em 1997 no Japão, a
Rakuten começou a dar lucro
com apenas um ano de opera-
ção, diz Kobayashi. Principal
concorrente da empresa, a Ama -
zon ficou no vermelho em 2012,
quando faturou US$ 61 bilhões.

A companhia foi à bolsa em
2000 e, em 2008, começou sua
expansão internacional. Chegou
ao Brasil dois anos atrás, com a
aquisição da Ikeda.

Por aqui, a Rakuten, que fatu-
rou globalmente 400 bilhões de
ienes (cerca de R$ 9 bilhões) no
ano passado, encontrou algumas
dificuldades para convencer

clientes das vantagens de aderir
ao seu modelo de negócio.

Em todo o mundo, a operação
da Rakuten consiste basicamen-
te em reunir pequenos e médios
empresários em um shopping
virtual. A plataforma é adminis-
trado pela Rakuten, que cobra
comissão entre 8% e 12% sobre as
vendas dos lojistas, maior fonte
de receita da companhia.

Dos 210 empreendedores liga-
dos à Ikeda, apenas 30 se junta-
ram à Rakuten até agora. “Ainda
vamos trazer de volta os outros
170”, diz Ricardo Jordão, diretor
de marketing da Rakuten.

Durante a “e v a n g e l i z a ç ã o” de
amanhã, os executivos têm al-
guns alvos preferidos. Entre eles,
empreendedores que já tiveram
experiências mal-sucedidas de
vendas na internet ou que, pelo
menos, tenham desejo de operar
neste canal, mas não saibam exa-
tamente por onde começar.

O terreno para angariar lojis-
tas se tornou mais fértil para a
Rakuten a partir do avanço ex-
ponencial dos preços dos anún-
cios na internet nos últimos
anos no Brasil, diz Jordão. “Já foi
um negócio barato, mas grandes
redes inflacionaram os preços”,
afirma Jordão.

Para as pequenas empresas, o
marketing na web é hoje uma
conta que não fecha e se juntar a
outras redes em torno da Raku-
ten virou uma alternativa. “Não
cobramos por clique, apenas
quando a venda é concretizada”,
explica Jordão.

Dos R$ 28 bilhões de fatura-
mento previsto para o comércio
virtual no Brasil este ano, 80% es-
tão nas mãos de 20 empresas,
diz Jordão. “As outras 20 mil que
operam no canal pouco vendem
e podemos ajudar nesse senti-
d o”, afirma o executivo.

A entrega dos produtos é de
responsabilidade dos lojistas,
mas é monitorada pela Rakuten.

Diferente do Japão, o Brasil
ainda não é uma operação ren-
tável para a Rakuten e não há
pressa para que isso ocorra, diz
Kobayashi. “Estamos longe do
tamanho que queremos no Bra-
sil”, diz Jordão.

A companhia está presente em
11 países. No Japão, a Rakuten
tem o seu shopping virtual, uma
operação financeira de cartões e
é dona do leitor digital Kobo,
uma das maiores aquisições da
empresa nos últimos anos.

No Brasil, o Kobo é vendido em
parceria com a Livraria Cultura.

Há planos de começar uma
operação de cartões no país, diz
Kobayashi, mas questões regula-
tórias ainda são um desafio.

A Rakuten vai aproveitar o
evento de hoje e lançar dois no-
vos produtos: um programa de
afiliados e outro de “retarge -
ting”, sistema pelo qual a varejis-
ta passa a seguir o consumidor
na internet a partir do seu histó-
rico de pesquisas e compras.

Compra do Club Med trava em corte de Paris
Tu r i s m o
Adam Thomson e
Anne-Sylvaine Chassany
Financial Times, de Paris e Londres

A compra do Club Mediterra-
née (Club Med) por um grupo de
investidores franceses e chineses
deve atrasar depois que a corte
de apelações que julga a opera-
ção decidiu marcar uma audiên-
cia para o início do ano que vem.

A Axa Private Equity de Paris e
a Fo s u n , maior conglomerado
privado da China, querem con-
cluir a proposta de aquisição,
anunciada em maio, que avalia a
companhia francesa de resorts
em € 557 milhões. Uma propos-

ta que foi descrita pela própria
empresa como um “golpe de
s o r t e”, porque permitiria ao
Club Med seguir com o plano de
migrar para o segmento mais
sofisticado de clientes e crescer
em mercados emergentes.

O Club Med, pioneiro nos pa-
cotes de férias para famílias com
tudo incluído, apresenta proble-
mas desde o acirramento da
competição no fim dos anos 90.

Mas a operação entrou em ba-
nho-maria depois que a corte de
apelações de Paris decidiu agen-
dar para 27 de fevereiro uma au-
diência para ouvir dois grupos de
acionistas minoritários — o que
congela o processo até pelo me-
nos metade de março, já que as

cortes levam cerca de duas sema-
nas para emitir suas decisões.

A Autorité des Marchés Finan-
ciers, órgão regulador do merca-
do de ações francês, “prometeu
protelar o fechamento da pro-
posta de compra aos acionistas
em pelo menos oito dias após o
j u l g a m e n t o”, informou o Club
Med em um comunicado.

Os problemas para a Axa Priva-
te Equity e a Fosun começaram
quando acionistas minoritários
apresentaram, em julho, queixas
formais contra a proposta de
compra. O CIAM, um fundo de ar-
bitragem de fusões, e a Adam, as-
sociação de acionistas minoritá-
rios franceses, se opuseram ao
preço oferecido de € 17,50 por

ação. A oferta inicial de € 17 por
ação representava um ágio de 23%
sobre o preço no mercado.

Os minoritários também ale-
gam que a estrutura proposta
cria conflitos de interesses. Pelos
termos do negócio, a participa-
ção da Axa e da Fosun aumenta-
ria de 19,3% para um total com-
binado de 92%, com os 8% res-
tantes ficando em poder da ad-
ministração do Club Med. Julien
Visconti, advogado que repre-
senta a CIAM, que tinha cerca de
1% do Club Med quando a apela-
ção foi feita, diz que os especia-
listas contratados para determi-
nar os benefícios da compra
proposta não eram inde-
pendentes.

Est rat é g i a Plano é aplicar R$ 200 milhões em 100 lojas em cinco anos

Ri Happy investe em rede
de produtos para bebê

SILVIA COSTANTI / VALOR

Núñez, da Ri Happy, que entra em mercado de R$ 23 bilhões: “Os pais podem sair menos para comer fora, mas sempre vão querer os melhores artigos para os filhos”

Luciana Marinelli
De São Paulo

O desempenho de uma área re-
servada para produtos para bebês
em 40 lojas da PBKids fez com que
a Ri Happy, que comprou a rede ri-
val em junho de 2012, decidisse in-
vestir mais fortemente no segmen-
to. O grupo, dono das duas varejis-
tas de brinquedos e controlado pe-
lo fundo Carlyle, lança amanhã
uma terceira cadeia de lojas, a Ri
Happy Baby. Héctor Núñez, presi-
dente-executivo da companhia,
disse ao Valor que o plano é abrir
100 pontos da nova marca até
2018. A iniciativa consumirá inves-
timentos de cerca R$ 200 milhões.

As lojas terão 500 m2 e uma
oferta de aproximadamente 4 mil
itens para bebês de zero a três
anos, de carrinhos de passeio a
roupas e produtos de higiene.
Além, claro, de brinquedos. Have-
rá ainda produtos específicos para
gestantes, como meias e lingeries.
O projeto fez com que o grupo adi-
cionasse pelo menos 50 empresas
a seu rol de fornecedores.

Segundo Núñez, o mercado de
produtos para bebês e crianças de

até 3 anos movimenta cerca de
R$ 23 bilhões por ano no país, in-
cluindo móveis como berços e cô-
modas. “Mais de duas vezes o mer-
cado de brinquedos, de quase R$ 9
bilhões”, disse. Inicialmente, mó-
veis não farão parte do portfólio da
Ri Happy Baby, mas a ideia é entrar
no segmento no futuro. “É um
mercado que nos interessa e certa-
mente estaremos nele.”

A primeira loja Ri Happy Baby
será inaugurada amanhã no shop-
ping São Bernardo Plaza, em São
Bernardo do Campo (SP). Na quin-
ta-feira, será aberta a segunda, em
São José (SC), no Continente Park
Shopping. Uma terceira está pre-
vista para dezembro em Ribeirão
Preto (SP). Na capital paulista, a es-
treia deve ocorrer no primeiro se-
mestre do ano que vem. E em 1o de
outubro, começa a funcionar o site
de vendas da nova marca.

O desaquecimento da econo-
mia não afeta os planos do grupo,
que está investindo outros R$ 200
milhões até 2015 na ampliação
das redes de brinquedos. A meta é
atingir em torno de 300 unidades
das duas bandeiras — hoje são 198,
131 da Ri Happy e 67 da PBKids.

Com isso, o faturamento total deve
alcançar R$ 2 bilhões em 2015, o
dobro do obtido no ano passado.

“Apesar de o Brasil não estar no
mesmo ritmo dos últimos anos, es-
tamos aqui para o longo prazo”,
afirmou Núñez. “O jogo é uma ma-
ratona, não 100 metros rasos.”
Além disso, o mercado de produ-
tos para bebê se mostra mais resis-
tente a variações macroeconômi-
cas do que outros setores. “Os pais
podem sair menos vezes por mês
para comer fora, por exemplo, mas
sempre vão querer os melhores ar-
tigos para os filhos”, acrescentou.

Por esse motivo, a Ri Happy não
é a única a olhar com atenção para
o consumidor que tem filhos pe-
quenos. A rede Alô Bebê, que tam-
bém tem um modelo de grandes
lojas (no mínimo 800 m2) e amplo
sortimento (cerca de 10 mil itens),
iniciou este ano a expansão fora do
Estado de São Paulo, com uma loja
no Rio. “O mercado de produtos
para bebê se comporta de forma
mais ou menos linear. Para o filho,
a mãe dá prioridade”, afirmou Mil-
ton Bueno, gerente de marketing
da Alô Bebê. A empresa, de contro-
le familiar, tem 21 pontos de venda

da rede principal e um do Espaço
Gestar, voltado para grávidas.

Segundo Bueno, as vendas vêm
aumentando 20% este ano sobre
2012. No ano passado, a alta foi de
30%. “Fomos atingidos pela desa-
celeração, mas não tanto”, disse.
Sem considerar a inauguração de
lojas, o crescimento atual fica en-
tre 8% e 9%. Até dezembro, mais
dois pontos Alô Bebê devem ser
abertos — um deles no Centro-
Oeste. Para 2014 estão previstas
mais três unidades e a entrada no
mercado nordestino.

Na Ri Happy Baby, além das lo-
jas próprias, o plano de expansão
prevê espaços de 50 m2 dentro de
lojas Ri Happy existentes (seguin-
do o modelo de “store in store” já
usado na PBKids). Em alguns lo-
cais, como em São José (SC), a nova
marca será instalada ao lado da lo-
ja Ri Happy, com um corredor que
permitirá o trânsito entre as duas.

Núñez prefere não projetar re-
ceita ou participação de mercado
para a nova rede. A expectativa do
grupo é estender a força de suas
marcas para o novo projeto. Em
brinquedos, o grupo é líder no
país, com 23% das vendas.

Curta

Forever 21 no Rio
A varejista de moda america-

na Forever 21 anunciou sua se-
gunda loja no Brasil. A unidade
será aberta no Barra Shopping,
no Rio, no próximo ano, infor-
mou a assessoria do shopping
ontem. No início do mês, o Shop-
ping Morumbi, em São Paulo,
também informou que terá uma
loja da rede. A chegada da Fore-
ver 21 ao Brasil coincide com a
da Gap — outra grande rede dos
Estados Unidos — que confir-
mou no mês passado suas duas
primeiras lojas em São Paulo. A
estreia da sueca H&M, segunda
maior varejista de moda do
mundo, atrás apenas da espa-
nhola Zara, também é aguarda-
da, mas não há informações ofi-
ciais sobre o assunto.

Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Mas para começar ou melhorar
a sua empresa, até um especialista precisa de especialistas em pequenos negócios.
Vai empreender?Vai ampliar?Vai inovar? Conte com o Sebrae.

Educação Empreendedora Consultoria Gestão Inovação Resultados

Como vai? Somos o Sebrae.

Especialistas em pequenos negócios.

> Baixe o aplicativo do
Sebrae na App Store
ou na Play Store.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2013, Empresas, p. B5.
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