
uando surgiu a placa de out da
By Kamy, conceituada loja do
segmento de tapetes na Alame-
da Gabriel Monteiro da Silva,

um dos mais prestigiados e elegantes
endereços de decoração em São Pau-
lo, a região ficou em choque. Famosa
por suas grifes de alto padrão, a idéia
de existir uma outlet (ou ponta de es-
toque) nesse corredor de grifes de al-
to padrão em decoração muitas vezes
foi vista com maus olhos pelas outras
lojas. Apesar de um certo ar de repro-
vação de muitos, o conceito de outlet
— também conhecido como loja de
ponta de estoque em bom português
— se intensifica cada vez mais em di-

ferentes segmentos do mercado, do
popular ao luxuoso.

A cada troca de coleção — que
acontece a intervalos cada vez meno-
res — o varejista precisa encontrar
soluções criativas para garantir algu-
ma rentabilidade e não perder a chan-
ce de obter algum lucro com os pro-
dutos em estoque. Assim como acon-
teceu no mercado americano, o ca-
minho encontrado para os grandes
magazines foi investir em outlets, que
chegaram há quinze anos ao Brasil e



hoje já fazem parte da estratégia de
vendas de grandes marcas internacio-
nais e grifes brasileiras.

A outlet da By Kamy, por exemplo,
além de apresentar uma vasta opção
de peças, principalmente com preços
mais baixos, também apresenta o ser-
viço de aluguel de tapetes. "Nossa out
é a única loja que promove o aluguel
de peças. Nosso padrão de atendimen-
to, o controle de qualidade, não muda
em nada por ser uma outlet, principal-
mente por estarmos na Gabriel Mon-
teiro", afirma Francesca Alzati, sócia-
proprietária da marca. Ela acredita que
a outlet nessa alameda é uma prova da
sociedade cosmopolita em que vive-
mos. "Eu sou italiana, meu marido é
iraniano, meus filhos falam três lín-
guas. No mundo atual diferentes seg-
mentos, como outlets e mercado de lu-

xo, conseguem conviver muito bem
juntos", acredita Francesca.

No entanto, diferente da sociedade
americana, em que há verdadeiros
conglomerados de shopping centers
apenas de outlets, no Brasil essa mu-
dança de estratégia por conta das em-
presas ainda é tímida. "Estamos cons-
truindo aos poucos uma cultura de
varejo que, mais do que parte estraté-
gica, está se transformando em um
verdadeiro nicho de mercado", afir-
ma Eduardo Terra, coordenador de
pesquisa do Programa de Adminis-
tração de Varejo (Provar). O recurso
serve não só para o escoamento de pe-
ças de coleções antigas mas também,
em alguns segmentos, de peças com
defeitos de fabricação, o que barateia
o custo do produto.

O varejista que não possui uma ou-

tlet tem a necessidade de queimar o es-
toque na própria loja. "Sem a ponta de
estoque o vendedor se vê na obrigação
de organizar promoções nas lojas, que
não são muito boas, pois o preço bai-
xo das peças ofusca a oferta dos produ-
tos com preços cheios", explica Eduar-
do. O setor da moda é o que mais ade-
riu a essa nova cultura, pois sua produ-
ção é altamente perecível. Hoje, a tro-
ca de coleções ocorre cada vez mais ce-
do, e as novidades chegam às lojas qua-
se semanalmente.

Para dar conta desse ritmo, a rede
de vestuário TNG investiu na estraté-
gia das outlets. Em dois anos, a rede de
outlets saltou de uma para oito, e ain-
da há a expectativa de abrir novas lo-
jas. "O cliente TNG vai a nossa outlet
sabendo que muito provavelmente
não encontrará determinadas peças



Vantagens pela
internet

Com o mercado de outlets crescen-

do em diversos segmentos do varejo,

algumas empresas resolveram investir

nesse negócio também por outros ca-

nais de comunicação. Esse é o caso da

rede de lojas Phytá Cosméticos, que em

seu portal na web (www.phyta.com.br),

além dos produtos e lançamentos tradi-

cionais da marca, também anuncia ofer-

tas de sua outlet.

Idealizada pela consultora de beleza

Cristiana Arcangeli, a rede de cosméti-

cos abastece o país com o que há de

melhor das grifes internacionais, co-

mo Chanel, Bvlgari, Elizabeth Arden,

Ferrari e Dolce & Gabbana. "Há algum

tempo o cliente que possui identifica-

ção com algumas marcas procura

maior facilidade na hora da compra, e

o site consegue promover exatamente

isso", afirma Marcelina Monte, gerente

de marketing da Phytá Cosméticos. Ela

afirma que, como no mercado brasilei-

ro há grande demora para a chegada de

produtos lançados no exterior, muitas

vezes algumas coleções mal chegam ao

Brasil e já são ultrapassadas por uma

coleção mais nova, o que facilita o tra-

balho das outlets. Outro fator relevante

para a busca por melhores preços é a

supertributação por conta dos produtos

de luxo, o que eleva as vendas em canais

como free shops e outlets.

Inaugurada em 2005, a outletda Phytá,

localizada no Extra Itaim, em São Paulo,

foi a primeira=oüf/ef de perfumaria do Bra-

sil. O espaço teve de ser remodelado pa-

ra receber o melhor das linhas passadas

de marcas premium de produtos de bele-

za, entre perfumaria e cosmética. "Uma

outlet com as melhores marcas do seg-

mento de cosméticos e perfumaria inten-

sifica a chamada democratização do luxo",

explica Marcelina.

que podem ser encontradas nas lojas
no início da coleção e que logo somem
das prateleiras, ou porque produzimos
em escala menor ou porque são obje-
tos de desejo da moda", explica Tito
Bessa Jr., proprietário da marca. Em-
bora não se trate de uma operação lu-
crativa, chegando a apresentar peças
com 80% de desconto, o giro de esto-
que da outlet da TNG se torna tão
grande que às vezes a marca chega a
faturar o mesmo que em uma loja.

Outro fator importante do cresci-
mento das pontas de estoque é a lo-
calização das lojas."A política de nos-
sa outlet está relacionada ao compor-
tamento das pessoas que desejam ca-
da vez mais poder fazer suas com-
pras em seus próprios bairros", afir-
ma Tito Bessa Jr.

A Lê Postiche, que há mais de 25
anos comercializa acessórios de couro
e artigos para viagem, também utiliza

desse artifício para resolver a questão
das sobras de produção. "O principal
objetivo da outlet Lê Postiche é o es-
coamento de coleções antigas, uma vez
que a renovação dos produtos da mar-
ca é muito rápida", explica a diretora de
marketing da empresa, Anne Fonseca.

Uma das principais discussões gera-
das pelos investimentos em pontas de
estoque é a questão do público. Dife-
rente do pensamento de que por apre-
sentar preços mais baixos as empresas
irão atrair consumidores de menor po-
der aquisitivo e, conseqüentemente,
abaixar o valor agregado da marca, o
Programa de Administração de Varejo
acredita exatamente no contrário. "O
público que recorre às outlets é geral-
mente o que já consome a marca, que
apresenta uma relação de sensibilida-
de, uma identificação com os valores da
marca", garante o coordenador do Pro-
var.'^ difícil acreditar que as outlets de
marcas de luxo como a Daslu — que
durante anos manteve uma em Alpha-
ville — sejam procuradas por classes C,
D e E", afirma Eduardo Terra.

A By Kamy também garante que o
perfil do cliente de sua outlet é muito
semelhante ao da loja principal. "Há
três tipos de cliente: a pessoa apaixona-
da por tapetes, que vai à outlet para
conseguir algo diferente; o cliente que
já vem em função da qualidade, porém
com bom preço; e o cliente que sabe
que consegue encontrar algo precioso,
mas de um tamanho diferente, que só
lá é encontrado", afirma Francesca.

Muito mais do que dar uma alter-
nativa ao público que busca, além da
qualidade das marcas, um preço mais
acessível, as redes de varejo percebem
que os investimentos em outlets são in-
teressantes para ambos os bolsos. "O
mercado está crescendo, pois agora os
empresários perceberam que as outlets
têm um custo baixo para operar, e con-
seguem resolver os principais proble-
mas de estoque, que todo varejista
tem", conclui Eduardo Terra.
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