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Hotéis do
país veem
2014 com
cautela
Pe s q u i s a
João José Oliveira
De São Paulo

A realização da Copa do Mundo
de Futebol no ano que vem não é
suficiente para deixar o setor hote-
leiro mais otimista que a média
mundial, aponta estudo da
Horwath HTL, divisão da Crowe
Horwath Brasil — uma das dez
maiores firmas de consultoria do
mundo. Entrevistas com 1,7 mil
pessoas de 53 países — 53% na Eu-
ropa, 31% na Ásia, 10% nas Améri-
cas e 6% no Oriente Médio e África
— aponta que a expectativa domi-
nante para o país é a de uma per-
formance abaixo da média global,
principalmente com relação às ta-
xas de ocupação.

O tom pessimista vale já a par-
tir de 2013. Quando questiona-
dos sobre o desempenho do se-
tor este ano, em relação às pers-
pectivas projetadas no início da
temporada, mais de 60% dos ho-
teleiros do país disseram que a
taxa de ocupação atingida foi in-
ferior à projetada no início do
ano; ante média global inferior a
40% de respostas negativas.

“O setor traçou uma cenário
mais conservador por causa do
aumento da oferta puxada exata-
mente pelos grandes eventos”,
disse Michael Schnurle, diretor
da Horwath HTL Brasil, referin-
do-se aos investimentos voltados
para a demanda projetada para a
Copa do Mundo, em 2014, e para
os Jogos Olímpicos de 2016.

Segundo o Forum de Operado-
res Hoteleiros do Brasil (Fo h b ), as
26 redes associadas à entidade
estão investindo R$ 7 bilhões,
desde 2012 e até 2015, para en-
tregar 40 mil novos quartos, o
que vai elevar a oferta do país em
24,3%. No mesmo período, a ex-
pectativa para a demanda é de
um aumento menor, de 15,7%.

No que se refere às diárias mé-
dias, segundo a pesquisa da
Horwath HTL, 40% das respostas
indicaram que os valores cobra-
dos este ano no Brasil foram infe-
riores às previsões iniciais.

Para o diretor da Horwath HTL
Brasil, essa perspectiva mais nega-
tiva em 2013 já contamina o cená-
rio para 2014. Segundo ele, a cau-
tela é maior no Brasil, em relação
às Américas e à média mundial,
porque não foram atingidas as
maiores taxas de ocupação e de re-
ceitas que eram esperadas até ago-
ra. “Para essa segunda metade do
ano, as expectativas são modera-
das, enquanto que a melhoria nas
taxas de ocupação do mercado e
dos hotéis administrados são um
pouco mais otimistas em relação
às diárias médias e consequentes
receitas”, disse Schnurle.

O executivo pondera que o ce-
nário de médio e longo prazo po-
de ser mais positivo. “Existe muito
espaço para crescimento, apesar
de alguns pontos de saturação”,
diz Schnurle. Ele acredita que a
maior parte dos novos projetos
que estão sendo inaugurados vai
substituir a oferta de empreendi-
mentos que foram erguidos há 50
anos. Por isso, são hotéis que po-
derão praticar tarifas mais eleva-
das, com taxas de ocupação acima
da média do setor, garantindo as-
sim, margens maiores. “Esses no-
vos empreendimentos já surgem
com um modelo de negócio em
linha com o que acontece com o
m u n d o”, afirma o diretor da
Horwath HTL. “O tema do setor,
então, não é apenas a expansão,
mas a renovação”.

Segundo o presidente do
Fohb, Roberto Rotter, a receita
por apartamento disponível
(Revpar) deve registrar em 2014
crescimento entre 5% e 8% em re-
lação a 2013. “Poderia ser mais se
o país tivesse aproveitado a expo-
sição gratuita que tivemos desde
que o Brasil foi escolhido a sede
da Copa”, diz. “Mas não fizemos o
dever de casa nem em termos de
infraestrutura nem em termos de
promoção turística”.

Dados da Jones Lang LaSalle
mostram que a Revpar do setor
no Brasil cresceu 8,8% no ano pas-
sado, em comparação com 2011.

Varejo de moda Companhia prevê
elevar venda para lojas multimarcas

TNG prepara
linha infantil
e ainda busca
invest idor

REGIS FILHO/VALOR

Tito Bessa, dono da TNG, diz que conversa com possíveis sócios, após desistir de negociação com Tarpon em 2012

Marina Falcão
De São Paulo

A varejista de moda TNG traçou
um plano para acelerar sua ex-
pansão em 2014 não apenas com
abertura de lojas. A partir da en-
trada no segmento infantil, a
companhia pretende ganhar es-
paço no canal atacadista. Em pa-
ralelo, contratou a Bain & Compa-
ny para elaborar um projeto de
aumento das vendas por metro
quadrado em suas lojas próprias.
Hoje, são 175 pontos.

Tito Bessa, dono da compa-
nhia, projeta encerrar o ano com
crescimento de vendas entre 15%
e 20%, incluindo as 12 novas uni-
dades abertas em 2013. A empre-
sa não revela faturamento, mas
segundo uma fonte próxima da
operação, esse valor atingiu pou-
co mais R$ 300 milhões em 2012.

Bessa conta que o fornecimen-
to das roupas TNG para lojas
multimarcas (venda no atacado)
representa hoje apenas 8% da re-
ceita bruta. A companhia tercei-
riza toda a sua produção.

Entre as ações para se fortale-
cer nesse canal, está a entrada,
até o fim do ano, no segmento in-
fantil. Por enquanto, as vendas
de roupas para crianças serão
apenas no atacado, mas há pla-

nos de, no segundo semestre de
2014, testar lojas exclusivas.

A rede contratou a Bain & Com-
pany para reestruturar sua área de
produtos e aumentar a rentabili-
dade das lojas atuais. “A ideia é fo-
car no que já somos fortes e deixar
de lado as linhas que não têm dado
resultados tão bons”, afirma Bessa.

A TNG já tem contratadas 20
novas lojas para o próximo ano,
informa o empresário. Para ace-
lerar o plano de abertura de pon-
tos para cerca de 40 ao ano, a em-
presa precisaria de uma capitali-
zação, afirma. “Até agora, cresce-
mos apenas com recursos do cai-
xa e com baixa alavancagem”.

O empresário diz que, no mo-
mento, conversa com alguns pos-
síveis investidores (fundos e em-
presas do segmento) para fechar
um aporte para a TNG, mas que
não pode citar quais por conta de
cláusula de confidencialidade.

No início de 2012, Bessa desistiu
de negociações de mais de nove
meses com a Ta r p o n . Não houve
acordo no quesito preço. Pouco
depois, a gestora de recursos, que
tem histórico de investimento na
Arezzo e na Hering, comprou a pa-
ranaense Morena Rosa. Este ano, a
Tarpon passou meses em conver-
sas com a Farm Animale, mas não
chegou a um acordo.

Embora o negócio com a gesto-
ra não tenha dado certo, Bessa diz
que foi uma boa experiência para
que ele começasse a olhar a TNG
com uma visão de investidor. “Me
afastei do dia a dia da empresa e
pude vê-la de fora”, conta.

Bessa acredita que está mais
preparado agora para lidar com
investidores. Um dos problemas
que atrasam as conversas é que al-

guns fundos não querem ser ape-
nas sócios, mas também gestores
da marca, diz. “Não tenho planos
de me aposentar agora”.

O empresário afirma que, após
várias pesquisas e discussões
com a Tarpon, tem hoje a real di-
mensão do tamanho que TNG
pode alcançar. Segundo Bessa, há
espaço no mercado de moda pa-
ra a TNG ser quatro vezes maior

do que é hoje, alcançando entre
500 e 600 lojas, desconsiderando
eventuais aquisições. “A veloci-
dade em que vamos executar isso
depende de novos recursos”, diz.

A TNG foi fundada em 1984 por
Bessa, que começou a expansão da
rede quatro anos mais tarde. O em-
presário tem 85% do capital da em-
presa. O restante está nas mãos de
membros da família.

Lojas tentam coibir fraude na devolução de itens
Cotten Timberlake
Bloomberg Businessweek

Varejistas mais sofisticadas,
como a B l o o m i n g d a l e’s, estão
sempre interessadas em vender
um vestido de noite que pode
custar centenas de dólares. Já a
devolução de uma peça cara,
após o uso, é menos glamouroso.
Se a roupa é devolvida com sinais
como mancha de suor, a varejista
pode recusar-se a devolver o di-
nheiro, e a conversa se torna
“c o n s t r a n g e d o r a”, admite Ri-
chard Mellor, vice-presidente de
prevenção de perdas na National
Retail Federation. Por isso, al-
guns varejistas preferem fechar
os olhos e aceitar o fardo.

Desde há muito tempo, mui-
tos comerciantes se balizam pe-
lo ditado de que o cliente sem-
pre tem razão, e adotam políti-
cas liberais para aceitar a devo-
lução de mercadorias, na espe-
rança de ganhar a lealdade dos
fregueses que gastam bastante
dinheiro. Mas, em vista de um
aumento recente na devolução
de roupas caras após terem sido
usadas — uma prática que os co-
merciantes apelidam de “war -
drobing” — muitos varejistas es-
tão assumindo uma postura
mais vigorosa contra fraudes na
devolução de roupas, que envol-
ve US$ 8,8 bilhões por ano.

A Bloomingdale’s, unidade da
Macy ’s, começou em fevereiro, a
colocar etiquetas de plástico pre-
to de três polegadas em locais de
grande visibilidade, como na
bainha inferior frontal, em vesti-
dos que custam mais de US$ 150,
no momento em que estão sendo
comprados. As roupas podem ser
experimentadas em casa sem
afetar a etiqueta especial. Mas de-
pois que um cliente a remove pa-
ra usar o modelo em público, a
peça não pode ser devolvida.

Varejistas de produtos eletrô-
nicos passaram a cobrar pesadas
taxas para repor mercadorias em
estoques visando desestimular o
uso, por breves períodos, de apa-
relhos eletrônicos caros usados
para assistir a eventos como o Su-
per Bowl. Algumas lojas da Victo -
r i a’s Secret estão compilando lis-
tas desses fraudadores. E a sofisti-

cada varejista REI, que comercia-
liza produtos para uso ao ar livre,
anunciou recentemente estar
pondo fim à política de devolu-
ção vitalícia, depois que clientes
passaram a abusar das regras.

A repressão a fraudes na devo-
lução de mercadorias tem riscos.
Clientes honestos não gostam
das mudanças. “É um equilíbrio
delicado entre prevenção de per-
das e bom atendimento ao clien-
te, e o relacionamento tem de ser
encarado com a delicadeza apro-
p r i a d a”, diz Mellor.

Comerciantes dizem que os
custos envolvidos são grandes
demais para ser ignorados. Em
pesquisa da National Retail Fede-
ration, 65% dos varejistas relata-
ram ter sido alvo de “wardro -
bing” ano passado, acima dos
61% em 2011. Os comerciantes
pesquisados suspeitam que 3,3%
do total de mercadorias devolvi-
das em 2012 foram em fraudes.

Um número crescente de con-
sumidores também se envolve
no que os varejistas chamam de

“arbitragem de preços”, ou seja,
a compra de itens semelhantes
seguida da devolução do artigo
mais barato, em lugar do item
mais caro, diz Read Hayes, dire-
tor do Conselho de Pesquisas de
Prevenção de Perdas. O proble-
ma é que esses clientes trocam
as etiquetas, diz ele. E quando
uma loja disponibiliza uma
oferta do tipo “compre um e leve
outro de graça”, alguns compra-
dores posteriormente devolvem
o item gratuito para ter o reem-
bolso do preço pleno.

Os varejistas dizem que na
temporada de férias são muitas
as fraudes de devolução de mer-
cadorias, porque no fim de ano
há os eventos sociais, e as promo-
ções de preços nas lojas criam
oportunidades de “a r b i t r a g e m”.

Em junho, a REI colocou limi-
te de um ano para devoluções,
após aceitá-las durante anos. A
rede tem “um pequeno, mas
crescente, número de clientes
que ‘f l e x i b i l i z a m’ nossa política
para além de sua finalidade”,

disse Tim Spangler, vice-presi-
dente sênior de varejo.

A Conn, de Beaumont, Texas,
que opera mais de 70 lojas de
aparelhos eletrônicos e eletrodo-
mésticos no Arizona, Louisiana,
Novo México, Oklahoma e Texas,
cobra uma taxa de 15% para reco-
locação e devoluções no estoque,
a menos que a mercadoria apre-
sente problemas dentro de 24
horas após a compra.

Cerca de 70% dos varejistas
agora exigem um documento de
identidade para aceitar uma de-
volução sem apresentação de re-
cibo, diz Hayes, e um número
crescente não aceita uma devolu-
ção sem apresentação de um re-
cibo. Lojas operadas pela rede da
V i c t o r i a’s Secret e da Bath & Body
Wo r k s , da L Brands, estão usando
bancos de dados com informa-
ções sobre devoluções de artigos,
como o vendido pela firma de
consultoria Retail Equation, para
monitorar padrões visando iden-
tificar clientes cujas repetidas de-
voluções os tornam suspeitos — e

essas pessoas então perdem o di-
reito a devolver mercadorias.

Hayes diz que outros comer-
ciantes estão explorando tecno-
logias de prevenção de perdas
como as desenvolvidos por pela
SmartWater CSI, baseadas na
aplicação de líquidos que incor-
poram códigos em produtos va-
liosos; um varejista pode, depois,
usar luz ultravioleta para checar
o código e verificar a autenticida-
de de um artigo.

A Nordstrom , outra varejista
que vende artigos de moda ca-
ros, não aplica etiquetas de plás-
tico em roupas para validar
eventuais devoluções, diz Colin
Johnson, porta-voz da empresa
baseada em Seattle. Etiquetas de
papel de cor prateada, seme-
lhantes a etiquetas de preços,
são afixadas no alto da costura
lateral exterior sob o braço de
vestidos para ocasiões especiais.
Elas precisam estar presentes
para que os pedidos de devolu-
ção sejam aceitos. “Nossa expe-
riência é a de que se você tratar o
cliente com respeito, em troca,
eles o respeitarão”, diz ele.

As etiquetas identificadoras
mais visíveis empregadas pela
B l o o m i n g d a l e’s têm gerado re-
clamações nas redes sociais. Uma
usuária do Twitter chamada Ma-
tilda postou em 28 de abril que
as etiquetas aplicadas pela loja
rasgaram alguns artigos quando
ela as removeu, em casa, deixan-
do-a com uma roupa estragada
que ela não poderia devolver.

A companhia rebate. “As eti-
quetas-b são colocadas para re-
forçar o fato de que a Blooming-
d a l e’s não terá condições de
aceitar de volta mercadorias que
tenham sido vestidas, lavadas,
danificadas, usadas e/ou altera-
das”, diz Marissa Vitagliano, por-
ta-voz da companhia.

Os varejistas vão acompanhar
de perto para avaliar a reação à
repressão ao “wardrobing” pela
B l o o m i n g d a l e’s. “Eles vão se in-
dispor com os clientes que abu-
sam do direito à devolução”, diz
Marie Driscoll, fundadora da
Driscoll Advisors, consultora de
varejo em Nova York. “Não acho
que isso seja tão ruim.” ( Tr a d u ç ã o
de Sergio Blum)

ARIANA LINDQUIST/BLOOMBERG

Bloomingdale’s põe etiqueta de plástico em vestidos mais caros, para evitar que clientes os devolvam após o uso
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 set. 2013, Empresas, p. B5.




