
Vimos uma
oportunidade em
um bairro importante
do Rio, que permite
uma operação desse
tipo. Em geral, nossas
lojas têm 2.300 metros
quadrados e a de
Ipanema é menor”

A loja da Oscar Freire
era uma cobrança
das clientes da região.
As consumidoras das
classes A e B estão hoje
no Brasil muito mais
receptivas ao fast
fashion. Algo que não
acontecia há dez anos”

“

“
ElioFrançaeSilva
Diretor de Operações da C&A

MarcellaKanner
Gerente de Marketing da Riachuelo

Grandes redes varejistas do se-
tor de moda instaladas no Brasil
estão com toda disposição para
mudanças em seus modelos de
negócio. As marcas C&A e Ria-
chuelo são as que mais estão in-
vestindo em novos nichos e no-
vos endereços — em áreas mais
nobres de cidades como São Pau-
lo e Rio. E garantem que as novi-
dades nada tem a ver com a che-
gada de concorrentes de peso,
caso da GAP e da Forever 21. A
holandesa C&A, presente no Bra-
sil há 37 anos, inaugura hoje sua
primeira loja no bairro de Ipane-
ma, no Rio, totalmente voltada
para as mulheres. Afinal, elas res-
pondem por 70% das vendas da
rede. O foco da loja serão as cole-
ções assinadas por estilistas co-
nhecidos. A de Roberto Cavalli
já está nas araras e, em breve, se-
rão substituídas pelas as peças
de Lenny Niemeyer.

“Depois da flagship no shop-

ping Iguatemi, estamos abrindo no

Rioumalojavoltadaexclusivamen-

te para o público feminino. Vimos

uma oportunidade em um bairro

importante da cidade, que permite

uma operação desse tipo. Em geral,

nossas lojas têm 2.300 metros qua-

drados e a de Ipanema é menor”,

explica Elio França e Silva, diretor

de Operações da C&A.

Ele diz que não está nos planos
da empresa fazer uma sequência de
lojas apenas para o público femini-
no. Mas, ao avaliar novos espaços
paraexpansãoehavendoumaopor-
tunidade para esse filão, as lojas só
para elas serão, sim, prioridade. O
foco nas coleções vai levar em con-
ta também o perfil da consumidora
do bairro e da região em seu entor-
no.Elioafirmaquehoje,aconsumi-
doradasclassesAeBcompraemre-
des de departamento quando en-
contra produtos de qualidade.

“Nossa negociação com forne-
cedores leva essa questão muito
em conta. Para que possamos ser
a preferência de clientes de todas
as classes sociais, cuidamos das
peças e investimos nas coleções as-
sinadas. De 2009 até agora já fo-
ram 30 coleções”, destaca ele, en-
fatizando que os preços dos produ-
tos serão semelhantes aos encon-
trados em outras lojas da rede.

Esse ano, a C&A abrirá mais 28
lojas no país, totalizando 268 filiais.
Além do novo nicho, a empresa
vem reformulando suas outras lo-
jas,modernizandoolayoutdasuni-
dades e a divisão por segmentos:
mulher, homem, infantil e acessó-
rios.Etembuscado,comoutrosfor-
matos,aentradaemcidadesmeno-
res, com um mix reduzido de pro-
dutos. Empresa de capital fechado,
a C&A não revela dados de fatura-
mento e nem os investimentos fei-
tos na abertura de novas unidades
ou na reforma das já existentes.

Marcella Kanner, gerente de
marketing da Riachuelo, faz coro
com Elio e afirma que, cada vez
mais, as redes de varejo buscam
novos nichos para ficar mais perto
do consumidor. No dia 28, a mar-
ca abre uma loja conceito na Rua
Oscar Freire, em São Paulo.

“A loja da Oscar Freire era uma
cobrança das clientes da região.
As consumidoras das classes A e
B estão hoje no Brasil muito mais
receptivas ao fast fashion, sem
dúvida. Algo que não acontecia
há dez anos, quando muitas des-
sas clientes ainda torciam o nariz
para os magazines. As redes estão
investindo mais em moda, e em
informação de moda. Isso atrai os
consumidores”, diz ela.

A filial da Oscar Freire é resulta-
do de um investimento de R$ 7 mi-

lhões pela varejista. E, segundo
Marcella, será a maior loja da re-
gião, com 1.200 metros quadra-
dos, com um café para a pausa en-
tre as compras. Lá, todas as mar-
cas premium da rede estarão reu-
nidas em três andares. A próxima
grande loja da rede será aberta na
Avenida Paulista, no primeiro se-
mestre do ano que vem. Depois
disso, o próximo passo é encon-
trar um ponto de venda semelhan-
te, dessa vez no Rio de Janeiro.

“Tem sido uma tarefa mais difí-
cil, mas a procura continua. É cla-
ro que uma loja em Ipanema ou
no Leblon é o ideal. São os bairros
desejados”, diz ela.

Também pensando em forma-
tos menores para garantir o pro-
cesso de expansão, a Riachuelo
criou o Riachuelo Mulher. Marce-
lla destaca que a loja é uma nova
proposta para assegurar o projeto
da rede de abertura de pelo menos
40 lojas por ano e chegar a 330 uni-
dades até 2016. Hoje, são 187.

O último balanço da empresa,
com os resultados do terceiro tri-
mestre deste ano, aponta alta de
18,9% na receita ante o mesmo pe-
ríodo do ano passado, chegando a
R$1,3bilhão.Aapostadamarcapa-
ra dar impulso aos seus projetos é a
manutenção dos níveis de emprego
e da renda da população.

Editora: Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br
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Redes de moda
ampliam formatos

R$7mi
Investimentodarede
Riachuelonaaberturade
suafilialnaRuaOscarFreire,
emSãoPaulo.Aempresa
procuraagoraumpontoem
IpanemaouLeblon,noRio.

268
Númerodelojasquea
holandesaC&Ateráno
Brasilatéofinalde2013. AfilialdaC&AemIpanemaabrehojecomfoconascoleçõesque

avarejistadesenvolveemparceriacomestilistasrenomados

Com lojas mais sofisticadas, C&A inaugura unidade apenas para o público feminino em

Ipanema, no Rio, enquanto a concorrente Riachuelo abre filial na Oscar Freire, em São Paulo
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TAP é a mais nova associada da Abear
A aérea portuguesa TAP é agora membro da Associação Brasileira

das Empresas Aéreas (Abear). Com 70 voos semanais entre Brasil e

Europa, a estatal já esteve na mira da Avianca para aquisição —

operação que não foi adiante. Mas segue à venda, afirmam fontes do

setor. A entrada em uma entidade brasileira do setor aéreo abre mais

uma porta para futuros negócios, diz a mesma fonte.

MarioProenca/Bloomberg

A gigante francesa de cosméti-
cos L’Oréal criou uma nova divi-
são de varejo de viagem para ti-
rar o máximo partido de um mer-
cado de ¤ 17 bilhões ( US$ 23 bi-
lhões ), que está crescendo como
uma nova classe média endinhei-
rada que emerge em países como
a China e o Brasil.

A L’ Oréal disse que a demo-
cratização das viagens criou o
“sexto continente” dos consu-
midores que compram itens co-
mo cosméticos de luxo durante
suas viagens.

As vendas de mercadorias em
aeroportos, navios de cruzeiro e
lojas duty-free cresceram 9%
no ano passado, o que equivale a
¤ 55,8 bilhões e que, em valores
ajustados, podem ultrapassar ¤
100 bilhões nos próximos dez
anos, de acordo com projeções
da empresa de pesquisas Insti-
tut Generation.

Cosméticos como perfumes,
cremes para a pele e maquiagem,
as categorias que impulsionaram
esse crescimento — e as vendas —
, representam cerca de 30% da re-
ceita do varejo de viagem no ano
passado, o que equivale e cifra de
¤ 17 bilhões.

A L’ Oréal dominou o mercado
de varejo de viagem em 2012,
com uma participação de merca-
do de 21,6%, segundo dados do
Institut Generation.

Os rivais da francesa estão fa-
zendo de tudo para competir nes-
te mercado em ascensão. O braço
de varejo de viagem de luxo do gi-
gante conglomerado francês
LVMH, que inclui produtos da
Dior, da Guerlain e cosméticos Gi-
venchy , competem com as mar-
cas de luxo L’ Oréal. Esse segmen-
to foi o que registrou o crescimen-
to mais rápido de todas as empre-
sas do grupo.

“Este mercado , presente em
todo o mundo, pode ser conside-
rado como um ‘ sexto continen-
te’ ,” disse o presidente-execu-
tivo da L’ Oréal, Jean -Paul
Agon. “A L’ Oréal tem grandes
planos para o futuro deste canal
de vendas.”

A nova divisão da francesa de
cosméticos vai supervisionar a
venda para os viajantes de pro-

dutos de luxo L’Oréal , tais como
cremes Lancôme e maquiagens
Yves Saint Laurent, bem como
marcas como La Roche Posay e
produtos para cabelo e xampu
Kerastase.

As vendas de cosméticos para
viajantes do conglomerado
LVMH, que incluem as lojas Se-
phora, pontos de venda que com
freqüência fazem parte do rotei-
ro turístico popular, registraram
um crescimento próximo a 19%
nos nove primeiros meses de
2013. O impulso incluiu contri-
buições de novas concessões da
LVMH em Hong Kong. Em com-
paração, as vendas de moda e ar-
tigos de couro da LVMH só cres-
ceram 4% no período.Reuters

NÚMEROS

FotosJoséPedroMonteiro

Francesa cria divisão para
explorar nicho de mercado
que movimentou ¤ 17
bilhões no ano passado

9%
Foiaaltaregistradanasvendasde
cosméticosemaeroportos,navios
decruzeiroe lojasduty-free.O
totalmovimentadonessespontos
devendachegoua¤55,8bilhões
em2012.

¤ 100bi
Éaprojeçãodaconsultoria Institut
Generationdoquantoosetorde
varejodeviagemdeve
movimentarem2023.

AVIAÇÃO

L’Oréal vai aumentar
a presença de suas
marcas de luxo
no varejo de viagem
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 nov. 2013, Empresas, p. 12-13.
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